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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

1799. Кикоть С. М. Наукова, педагогічна та організаційна діяльність професора 
С. Г. Навашина (1857—1930 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Кикоть Сергій Миколайович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 
Переяслав-Хмельницький, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-4840 А] УДК 001.891(092)"1857/1930" 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера.  
Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

1800. Золотавкін Є. А. Методи та засоби підвищення стеганографічної стійкості 
захисту інформації до пасивних атак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Золотавкін Євген Анатолійо-
вич ; Нац. авіац. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4824 А] УДК 004.056.5:004.7 

1801. Кулаков О. Ю. Програмно-апаратна організація GRID-систем на основі 
технології віртуальних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Кулаков Олексій 
Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5654 А] УДК 004.04 

1802. Олянишен Т. В. Моделі інформаційної технології автоматизованого 
прогнозування процесу комунікативного руху книги до читача : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Оля-
нишен Тетяна Вікторівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-5743 А] УДК 004.04:655.42 

1803. Пальонна Т. А. Інформаційні технології багатоетапного підбору агентів 
для формування віртуальних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Пальонна Тетяна Ана-
толіївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-4888 А] УДК 004.048 

004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь кандидата 

1804. Красовська Є. В. Організація високопродуктивних та економічних 
обчислювачів для спеціалізованих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Красовська 
Євгенія Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4858 А] УДК 004.27 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

1805. Гриненко В. В. Структурний синтез компонентів цифрових систем на 
основі біноміальних чисел : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Гриненко Віталій Вікто-
рович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Сум. держ. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5517 А] 

 УДК 004.312.43 
1806. Радкевич О. І. Розробка мікропроцесорного керування матричними світло-

діодними випромінювачами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Радкевич Олександр 
Іванович ; Держ. п-во "НДІ мікроприладів", НТК "Ін-т монокристалів" НАН України. 
— К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-4901 А] УДК 004.385 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь доктора  

1807. Шкільняк С. С. Спектр логік часткових предикатів, орієнтованих на 
композиційно-номінативні моделі програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / 
Шкільняк Степан Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 
32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—29 (39 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6105 А]
 УДК 004.42 

На ступінь кандидата 

1808. Клименко С. В. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень в 
задачах психометричного тестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Клименко Світлана Володимирів-
на ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 18 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2010-5293 А] УДК 004.4:159.98 

1809. Лісяной Г. В. Моделі та засоби підвищення ефективності функціону-
вання адаптивних інформаційно-управляючих систем промислових виробництв : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. техно-
логії" / Лісяной Геннадій Володимирович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-6267 А] УДК 004.424.2 

1810. Нечай О. С. Метод та засіб моніторингу дефектів проектування об'єктно-
орієнтованого програмного забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / 
Нечай Олександр Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5731 А] УДК 004.415.2.045 

1811. Поджаренко А. В. Комп'ютерно-вимірювальна система та її компоненти 
для оцінювання моменту інерції роторних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Поджаренко Андрій Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — 
[2010-5806 А] УДК 004.4:621.3.043.3 

1812. Хом'як Л. М. Насуви в геологічній еволюції Українських Карпат та ди-
намічні умови їх формування за даними комп'ютерного моделювання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.01"Заг. та регіон. геологія" / 
Хом'як Леонід Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5279 А]
 УДК 004.4:551.242(292.452) 
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1813. Шишкін О. С. Методи й засоби ідентифікації та аналізу сигналів в 
інформаційно-вимірювальних компонентах комп'ютерних систем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Шишкін Олександр Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. ун-т 
кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (32 назви). — 100 пр. — [2010-4748 А] УДК 004.43:004.896 

1814. Щербак Т. Л. Інформаційна технологія діагностики динаміки процесів 
електроспоживання організацій у штатному і нештатному режимах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Щер-
бак Тетяна Леонідівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-6113 А] УДК 004.4:621.317.38 

004.5 Взаємодія людини і комп'ютера.  
Інтерфейс "людина-машина". Інтерфейс користувача.  

Операційне середовище користувача 

На ступінь кандидата 

1815. Барбарук В. М. Інформаційні технології в системах навчання оператив-
ного технічного персоналу екологічно-небезпечних виробництв : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Бар-
барук Віктор Миколайович ; Донец. нац. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-5168 А] УДК 004.588 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

1816. Заславський О. М. Комп'ютеризована система комерційного обліку 
електричної енергії та її метрологічне забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Заславський Олександр Михайлович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5380 А] 

 УДК 004.67:621.311 
1817. Кравець І. М. Розподілення навантаження в базах даних великого об'єму 

методом горизонтальної фрагментації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Кравець Іван Ми-
хайлович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-4856 А] УДК 004.658.3 

1818. Міюшкович Ю. Г. Швидкий пошук різноформатних даних в граничних 
режимах систем управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Міюшкович Юлія Георгіївна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 
120 пр. — [2010-5408 А] УДК 004.65 

004.7 Комп'ютерний зв'язок. Комп'ютерні мережі 

На ступінь кандидата 

1819. Дакка Маен. Моделі і методи проектування бездротових сегментів 
комп'ютерних мереж в середовищі проблемно-орієнтованої САПР : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. 
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робіт" / Дакка Маен ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2010. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5205 А] УДК 004.732 

1820. Дубовик О. В. Управління інтернет-рекламою в підприємствах торгівлі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Дубовик Олександр Віталійович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-5539 А] УДК 004.738.5:659.1 

1821. Котова О. І. Метод визначення структурних характеристик ліній доступу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телеко-
мунікац. системи і мережі" / Котова Олександра Ігорівна ; Держ. ун-т інформ.-ко-
мунікац. технологій, [Одес. держ. акад. холоду]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6065 А] УДК 004.725.5 

1822. Лукашенко В. В. Методи управління комп'ютерною мережею за наяв-
ності затримок управляючої інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Лукашенко 
Вікторія Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-4540 А] УДК 004.73 

1823. Лукічов В. В. Методи та засоби стенографічного захисту інформації в 
комп'ютерних системах і мережах на основі вейвлет-перетворень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.23 "Системи захисту 
інформації" / Лукічов Віталій Володимирович ; Нац. авіац. ун-т, [Вінниц. нац. техн. 
ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-4868 А] УДК 004.7.056.5 

1824. Ніколаєнко Д. В. Розробка і дослідження методів синтезу швидкодіючих 
мікропрограмних пристроїв керування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Ніколаєнко 
Денис Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-5024 А] УДК 004.7 

1825. Семчишин Ю. Б. Методи та засоби розподілення обчислень в задачах 
теплового проектування електронних пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і 
систем" / Семчишин Юрій Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4646 А] 

 УДК 004.75:519.85 
1826. Тягунова М. Ю. Методи диспетчеризації завдань у розподілених комп'ю-

терних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Тягунова Марія Юріївна ; НАН 
України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Запоріз. нац. техн. 
ун-т]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 120 пр. — 
[2010-5944 А] УДК 004.75 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

1827. Литвиненко В. І. Методи та засоби гібридних штучних імунних систем 
в задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Литвиненко Воло-
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димир Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Львів, 
2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (45 назв). — [2010-5396 А] УДК 004.8 

1828. Пелешко Д. Д. Моделі, методи та засоби обробки наборів зображень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та 
засоби штуч. інтелекту" / Пелешко Дмитро Дмитрович ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка". — Львів, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (42 назви). — 120 пр. 
— [2010-5413 А] УДК 004.896+004.932 

На ступінь кандидата 

1829. Єфімов Г. М. Інформаційна технологія для моделювання та розпізнаван-
ня мімічних проявів емоцій на обличчі людини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / 
Єфімов Геннадій Миколайович ; Держ. ун-т інформатики і штуч. інтелекту, [Ін-т 
кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5550 А] УДК 004.89 

1830. Кудренко С. О. Автоматизація проектування оптимальних аерокосміч-
них комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Кудренко Станіслава Олексіївна ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-4519 А] УДК 004.896:629.73 

1831. Осьмачко О. О. Моделі автоматизованого системного проектування 
автоматичної трансмісії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Осьмачко Олексій 
Олексійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — 
Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5248 А]
 УДК 004.896:621.83-529 

1832. Тарапата В. В. Розробка і дослідження комп'ютерної системи форму-
вання діагностичних ультразвукових зображень високої розрізнювальної здатності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. 
системи та компоненти" / Тарапата Валерій Володимирович ; НАН України, Ін-т 
пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5905 А] УДК 004.891.3 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

1833. Лупенко С. А. Розвиток теорії моделювання та обробки циклічних сиг-
налів в інформаційних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Лупенко Сергій 
Анатолійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя]. — Львів, 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (69 назв). — 100 пр. 
— [2010-4541 А] УДК 004.94+519.6 

1834. Мороз В. І. Метод розрахунку режимів і формування керуючих впливів в 
електромеханічних системах на основі інтегралу згортки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та систе-
ми" / Мороз Володимир Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 
39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—36 (38 назв). — 100 пр. — [2010-5056 А] 

 УДК 004.9:621.33 
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1835. Нікольський Ю. В. Моделі процесів аналізу даних із невизначеністю та 
надлишковістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Нікольський Юрій Володимиро-
вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 25—33 (88 назв). — 100 пр. — [2010-4549 А] УДК 004.942:519.6 

1836. Русакова Л. Т. Наукове обґрунтування інформаційної технології аналізу 
системи "Довкілля-здоров'я" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" ; 14.03.11 "Мед. і біол. інформатика та 
кібернетика" / Русакова Людмила Трохимівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 
гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва". — К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (46 назв). — 120 пр. — [2010-4639 А] УДК 004.9:614.2 

На ступінь кандидата 

1837. Артеменко О. В. Моделювання автоматизованої системи підготовки 
передпольотної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Артеменко Ольга Василівна ; Держ. наук.-
вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики", [Держ. льот. акад. України]. — К., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2010-5164 А]
 УДК 004.9:656.7.022 

1838. Бойко В. О. Розробка і дослідження методів статистичної класифікації 
текстур геозображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.06 "Інформ. технології" / Бойко Володимир Олексійович ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. гірн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5467 А] УДК 004.932.2 

1839. Гур'єва Н. С. Інформаційні технології перетворення колірних даних у 
відкритих поліграфічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Гур'єва Наталя Сергіївна ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2010-4806 А] 

 УДК 004.925.5:655.3.022.16 
1840. Дідух Л. А. Створення інформаційної технології захисту цінних паперів 

на основі кодуючих структур Адамара : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Дідух Людмила Анатоліївна ; Укр. 
акад. друкарства. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2010-6252 А] УДК 004.932:655.3.022.16 

1841. Кравченко Ю. В. Методи та моделі інформаційної підтримки земле-
оціночної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Кравченко Юлія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-6021 А] УДК 004.94:332.74 

1842. Литовченко О. В. Інформаційна технологія автоматизованого підготу-
вання зображень просторових моделей молекул : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Литовченко Олег 
Віталійович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 120 пр. — [2010-5670 А] УДК 004.925 

1843. Музика Д. В. Інформаційна технологія створення графічних засобів за-
хисту документів з використанням стенографічних методів : автореф. дис. на здобут-
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тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Музика 
Дмитро Валентинович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5719 А] УДК 004.921 

1844. Тимченко І. В. Вдосконалення системи комп'ютеризованого екологіч-
ного моніторингу перевантаження шкідливих рідин в акваторіях морських портів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. без-
пека" / Тимченко Інна Вікторівна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макаро-
ва. — Миколаїв, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(13 назв). — 110 пр. — [2010-5066 А] УДК 004.9:[502.51:504.5] 

1845. Фролова Г. О. Знанняорієнтована інформаційна технологія для під-
тримки багатокритеріальних виробничих рішень в машинобудуванні за умов не-
визначенності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.06 "Інформ. технології" / Фролова Галина Олександрівна ; Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5184 А] УДК 004.9:621 

1846. Чорній А. М. Чотирьохфонемне розпізнавання мовних сигналів в радіо-
технічних пристроях та засобах телекомунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телеко-
мунікації" / Чорній Андрій Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2010-4731 А] 

 УДК 004.934.1 
1847. Шатковський М. М. Створення засобів озвучення текстової інформації 

на основі конкатенативного сегментивного синтезу української мови : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби 
штуч. інтелекту" / Шатковський Микола Миколайович ; Держ. ун-т інформатики і 
штуч. інтелекту, [Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України]. — Донецьк, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-6000 А]
 УДК 004.934.5:811.161.2 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

1848. Белоусова І. А. Модернізація системи економічної безпеки суб'єктів 
господарської діяльності в процесі управління витратами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 21.04.02. "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльн." / 
Белоусова Ірина Анатоліївна ; Вищ. навч. закл. Ун-т економіки та права "Крок". — 
К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36. — 100 пр. — [2010-6206 А] 

 УДК 005.935:657.47 
1849. Берсуцький А. Я. Моделі прийняття рішень з управління розвитком ре-

сурсного потенціалу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Берсуцький Антон Якович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв). — 150 пр. — [2010-4777 А] УДК 005.53:005.9 

1850. Євчук Л. А. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Євчук Людмила Анатоліївна ; Ми-
колаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 
(56 назв). — 100 пр. — [2010-5547 А] УДК 005.343:631.1 
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1851. Стефаненко М. М. Трансформація системи контролінгу в умовах роз-
витку управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стефаненко Маргарита Миколаїв-
на ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 
[Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Донецьк, 2010. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2010-5347 А] УДК 005.85 

На ступінь кандидата 

1852. Андрощук Д. В. Управління потенціалом підприємств з газопостачання 
та газифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Андрощук Діана Володимирівна ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Івано-Франківськ, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6202 А]
 УДК 005.336:658.27 

1853. Брутян К. С. Обґрунтування доцільності створення промислово-фі-
нансових груп на базі підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Брутян 
Катерина Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технологій, Запоріз. нац. ун-т. — К., 2010. — 
21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 130 пр. — [2010-6127 А] 

 УДК 005.3:663/664 
1854. Ворона О. В. Формування системи соціально-господарської відповідаль-

ності підприємств залізничного транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ворона Олена 
Василівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5495 А] УДК 005.3:656.2(477) 

1855. Галушко О. С. Управління потоком створення цінності в межах опера-
ційної системи компанії : (за матеріалами кондитер. п-в) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Галушко 
Ольга Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 
— К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2010-5767 А] УДК 005.62:664.68 

1856. Герелиця Р. О. Становлення системи транспортної логістики підприємств 
молокопродуктового підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Герелиця Роман Олександро-
вич ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5090 А]
 УДК 005.932:637.1 

1857. Гуторова І. В. Формування конкурентоспроможності сільськогосподар-
ських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гуторова Ірина Володимирівна ; Харків. нац. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2010. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-4807 А] УДК 005.343:631.11 

1858. Докторук Є. В. Управління інтелектуальним потенціалом підприємства : 
(на прикл. п-в машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Докторук Євген Валерійович ; Хмельниц. 
нац. ун-т. — Хмельницький, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-5536 А] УДК 005.336.4:621 

1859. Зайцева Н. М. Моделювання проектного управління ресурсами під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 
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"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Зайцева Наталія Михайлів-
на ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-5584 А] УДК 005.8 

1860. Затєйщикова О. О. Формування стратегії розвитку та використання 
управлінського персоналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Затєйщикова Ольга Олександрівна ; НАН 
України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5931 А] 

 УДК 005.91:005.21 
1861. Заходим М. В. Забезпечення конкурентоспроможності продукції моло-

копереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Заходим Марина Володимирівна ; М-во 
аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. 
— Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2010-5102 А]
 УДК 005.332.4:637.1 

1862. Ісам Насрі Аль Хінді. Контроль трансфертного ціноутворення в системі 
управління корпораціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ісам Насрі Аль Хінді ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5777 А] УДК 005.742:338.51 

1863. Ковальов Д. О. Механізми ефективного менеджменту страхової компа-
нії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Ковальов Денис Олександрович ; Донец. нац. ун-т. — До-
нецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-4849 А] УДК 005:368 

1864. Ковалюк А. О. Фінансове регулювання реструктуризації комерційних 
банків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ковалюк Андрій Олексійович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2010-6063 А] УДК 005.591.4:336.713(477) 

1865. Колісник О. В. Стратегічне управління малими підприємствами машино-
будування в умовах конкурентного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колісник Ольга 
Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-6222 А] УДК 005.21:[334.012.61-022.51:62] 

1866. Коноваленко А. С. Оцінка рівня соціальної відповідальності малого і се-
реднього підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коноваленко Анастасія Сергіївна ; НАН 
України, Ін-т економіки пром-сті, [Запоріз. ін-т економіки та інформ. технологій]. — 
Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-5625 А] УДК 005.35 

1867. Макоткіна Л. В. Управління інноваційною маркетинговою діяльністю 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Макоткіна Лариса Вікторівна ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5786 А] 

 УДК 005.342:658.5 
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1868. Матвієнко-Біляєва Г. Л. Контролінг логістичної діяльності підприємст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо-
міка та упр. п-вами" / Матвієнко-Біляєва Галина Леонідівна ; Харків. нац. екон. ун-т. 
— Х., 2010. — 20 с с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-5239 А] 

 УДК 005.935 
1869. Мицко О. С. Формування інформаційного забезпечення систем управ-

ління хлібопекарними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мицко Оксана Семенівна ; 
Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — Львів, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5122 А] 

 УДК 005.7:664.6 
1870. Міщенко І. А. Підготовка управлінських кадрів для агроформувань на 

основі інноваційних навчальних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Міщенко Іван Анато-
лійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5713 А] УДК 005.5:631.157 

1871. Осьмірко І. В. Забезпечення інтелектуалізації праці персоналу : (на прикл. 
коксохім. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Осьмірко Інна Володимирівна ; Н.-д. центр 
індустр. пробл. розв. НАН України. — Х., 2010. — 19, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-5753 А] УДК 005.95/.96 

1872. Писаревська Г. І. Управління кадровим потенціалом на підприємстві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Писаревська Ганна Іллівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5802 А] 

 УДК 005.95 
1873. Погосова М. Ю. Діагностування фінансової безпеки промислового під-

приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Погосова Марія Юріївна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України, 
[Харків. нац. екон. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2010-4613 А] УДК 005.915 

1874. Прокопець М. В. Керування режимами електроспоживання промисло-
вих підприємств з використанням ресурсу технологічного процесу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів ке-
рування" / Прокопець Микита Валерійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т". — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 110 пр. — [2010-4898 А]
 УДК 005.61:621.311.1 

1875. Рожков В. О. Формування системи управління конкурентоспроможністю 
металургійних підприємств в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рожков Вадим 
Олександрович ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Запоріжжя, 
2010. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2010-6082 А]
 УДК 005.1:669 

1876. Седікова І. О. Формування організаційних структур управління зерно-
переробних підприємств на засадах логістики : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Седікова Іри-
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на Олександрівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Одес. нац. акад. 
харч. технологій]. — Х., 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (28 назв). — 
100 пр. — [2010-6174 А] УДК 005.932:[338.439:664.7] 

1877. Семенчук А. О. Управління конкурентними перевагами підприємства за 
ціннісно-орієнтованими параметрами : (за матеріалами швейн. п-в Київ. регіону) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Семенчук Аліна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-4919 А] УДК 005.3:339.137 

1878. Сідельник О. П. Конкурентоспроможність небанківських фінансових 
установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Сідельник Олена Петрівна ; Нац. банк України, Ун-т банк. спра-
ви. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-4650 А] УДК 005.332.4 

1879. Соколова Н. С. Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції 
аграрних підприємств в умовах інтеграції та глобалізації економіки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Соколова Наталія Сергіївна ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4926 А] 

 УДК 005.343:338.436 
1880. Ткаченко О. В. Методичні підходи реінжинірингу підприємств харчової 

промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ткаченко Олена Вікторівна ; Нац. ун-т харч. 
технологій, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(22 назви). — 130 пр. — [2010-6183 А] УДК 005.931.1:664 

1881. Юрченко О. Б. Формування і розвиток людського капіталу машино-
будівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Юрченко Олександра Богданівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2010. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2010-4755 А] 

 УДК 005.7:621 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

1882. Федін С. С. Розвиток наукових основ забезпечення якості складних 
виробів в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Федін 
Сергій Сергійович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2010. — 35 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (26 назв). — 112 пр. — [2010-5952 А] УДК 006.73 

На ступінь кандидата 

1883. Луців Н. В. Нормативне забезпечення оцінювання параметрів екологічно 
відновлюваних процесів водних середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 
Луців Наталія Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. ін-т економіки і 
туризму]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2010-5401 А] УДК 006:502.51 
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1884. Мішина О. О. Підвищення вірогідності результатів клініко-діагностич-
них досліджень на основі концепції невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 
забезп." / Мішина Олена Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4581 А]
 УДК 006.91:616-073 

1885. Нестеренко О. В. Методичні основи сертифікації топографо-геодезичної 
продукції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Нестеренко Олена Вікторівна ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-6032 А] УДК 006.063:528](477) 

007 Діяльність і організація. Загальна теорія комунікацій  
і управління (кібернетика) 

На ступінь доктора 

1886. Хавкіна Л. М. Український рекламний міф: шляхи творення, основні 
компоненти та особливості функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра наук із соц. комунікац. : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / 
Хавкіна Любов Марківна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. 
— К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30 (44 назви). — 100 пр. — [2010-5960 А]
 УДК 007:659.1](477) 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь кандидата 

1887. Вовкун В. В. Український авангард в контексті західноєвропейських 
культуротворчих процесів (10-х — початку 30-х рр. XX ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культу-
ри" / Вовкун Василь Володимирович ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. 
— К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5576 А] 

 УДК 008(477)"1910/1930" 
1888. Радзієвський В. О. Народна фітокультура в ритуальності Київської Русі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія 
й історія культури" / Радзієвський Віталій Олександрович ; Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5341 А]
 УДК 005:39](477)"10/12" 

1889. Яковлев О. В. Історико-культурологічні виміри книжкового друку в 
Україні у 20-ті роки XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Яковлев Олександр Вікторович ; 
Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-6115 А] УДК 008-027.21:655.3.066.11 

1890. Яріко М. О. Соціокультурні аспекти ісламу: термінологічний дискурс : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія 
та історія культури" / Яріко Мирослава Олексіївна ; Харків. держ акад. культури. — 
Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4952 А] 

 УДК 008:28 



   

 
16 

06 Організації загального типу 

061 Організації та інші типи об'єднань 

На ступінь доктора 

1891. Атаманенко А. Є. Українське історичне товариство (1965—1991) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, 
джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Атаманенко Алла Євгенівна ; НАН України, 
Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (50 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5564 А] УДК 061:930.1(477)"1965/1991" 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь доктора 

1892. Кузнєцова Т. В. Аксіологічні моделі мас-медійної інформації: комуніка-
тивно-концептуальний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із 
соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Кузнєцова 
Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 
2010. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (42 назви). — 100 пр. — [2010-5653 А]
 УДК 070.15 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

1893. Гарасим Я. І. Етноестетика українського пісенного фольклору : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / 
Гарасим Ярослав Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 39 с. — Бібліогр.: с. 34—36 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-5287 А] УДК 111.852:398.8(477) 

1894. Шаповал В. М. Трансцендентальні виміри свободи: філософсько-антро-
пологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 
09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Шаповал Володимир Мико-
лайович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. 
— Х., 2010. — 32, [1] с. — Бібліогр.: с. 24—30 (70 назв). — 100 пр. — [2010-4738 А]
 УДК 130.121 

На ступінь кандидата 

1895. Амінова О. В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності люди-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Амінова Ольга В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-5761 А] УДК 111.6:33 

1896. Баталов О. А. Імперія як тип соціально-історичної організації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія 
та філософія історії" / Баталов Олексій Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2010. — 19, [2] с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2010-5454 А]
 УДК 141.7:316.32 
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1897. Білик К. О. Міфи Сходу і Заходу: взаємодія дуалістичних міфів у куль-
турному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Білик Катерина Олексіївна ; Харків. 
держ. акад. культури, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5458 А] УДК 130.2 

1898. Білик С. М. Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині 
Григорія Богослова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Білик Сергій Матвійович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 120 пр. — 
[2010-5363 А] УДК 141.319.8(092) 

1899. Білоус А. А. Соціально-філософські виміри громадянського суспільства: 
центральноєвропейська версія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-
лософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Білоус Аліна 
Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 
2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5364 А] 

 УДК 141.7(4-191.2) 
1900. Богуславська Ю. С. Утопія як форма соціального передбачення : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Богуславська Юлія Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, 
[Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Донецьк, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5465 А] УДК 141.7:167.5 

1901. Давиденко Е. М. Поліваріантний підхід конструювання історичного 
процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Давиденко Еліна Миколаївна ; Донец. нац. ун-т, 
[Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — До-
нецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5526 А]
 УДК 130.2 

1902. Клименко О. Б. Специфіка православної релігійної ідентичності у кон-
тексті формування національної тожсамості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Клименко 
Олексій Борисович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-5292 А] УДК 141.5 

1903. Кузнєцова О. О. Етичне вчення Лоуренса Кольберга в контексті аме-
риканської філософської думки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-
лософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Кузнєцова Оксана Олегівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, Кабінет Міністрів України]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). 
— 100 пр. — [2010-6023 А] УДК 141(7)(092) 

1904. Кучер (Король) Л. С. Феномен смерті як філософсько-антропологічна 
проблема сучасності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Кучер (Король) Люд-
мила Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6067 А] УДК 128 

1905. Лисоколенко Т. В. Ірраціональний досвід в українській філософській 
думці XVI—XIX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Лисоколенко Тетяна Володимирівна ; Дніпро-
петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 
2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4867 А] 

 УДК 1(477)(091) 
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1906. Литвиненко О. М. Феномен мультикультуралізму у контексті соціаль-
но-філософського дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Литвиненко Олександр 
Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-6028 А] УДК 1:316.3 

1907. Мошовський Т. М. Соціально-філософська концептуалізація нації: істо-
рична ґенеза та онтологічна сутність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Мошовський 
Тарас Михайлович ; Донец. нац. ун-т, [Держ. ун-т інформатики і штуч. інтелекту]. — 
Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5718 А]
 УДК 101.1:316.356.4 

1908. Нарядько Г. Я. Особистість в ціннісній парадигмі соціуму перехідного 
періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Нарядько Галина Яківна ; Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2010-5336 А] УДК 124.5:316.61 

1909. Рагозіна Т. Е. Культурна пам'ять як механізм соціально-історичної на-
ступності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Рагозіна Тетяна Едуардівна ; Донец. 
нац. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-6036 А] УДК 1:316.3 

1910. Скиба Е. К. Особливості становлення гендерної теорії у філософії постмо-
дерну : (іст.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Скиба Елеонора Костянтинівна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2010-4654 А] УДК 141.78 

1911. Титаренко В. А. Співвідношення моралі і релігії у філософських вчен-
нях І. Канта та Ґ. В. Ф. Геґеля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Титаренко Вадим Анатолійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-5157 А] УДК 1(091) 

1912. Тургенєва О. Ю. Нонконформізм та конформізм у соціально-філософ-
ському осмисленні сучасності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Тургенєва Оль-
га Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5071 А] УДК 141.7:316.647.6 

1913. Чабак Л. А. Аналітика сприйняття літературного тексту в українському 
естетичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.08 "Естетика" / Чабак Людмила Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5978 А] УДК 111.852 

1914. Шкіль Л. Л. Безумство, сексуальність, влада у філософії Мішеля Фуко : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія 
філософії" / Шкіль Людмила Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5077 А] 

 УДК 141(092) 
1915. Шолухо Н. Є. Культура повсякденності в контексті "філософії Іншого" : 

(на матеріалах спадщини Еманюеля Левінаса) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Шолухо 
Наталія Євгенівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2010. — 17 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4751 А] УДК 130.2 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

1916. Батраченко І. Г. Психологічні закономірності розвитку антиципації лю-
дини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 
психологія, історія психології" / Батраченко Іван Георгійович ; Держ. закл. "Півден-
ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-
чара]. — Одеса, 2010. — 39 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (32 назви). — 150 пр. — 
[2010-4775 А] УДК 159.95:001.18 

1917. Каламаж Р. В. Психологія формування професійної Я-концепції май-
бутніх юристів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Каламаж Руслан Володимирович ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка НАПН України, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — К., 2010. — 45 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—42 (27 назв). — 100 пр. — [2010-4994 А] 

 УДК 159.923.2:347.96 
1918. Кіреєва З. О. Час як детермінанта онтогенетичного розвитку свідомості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 
психологія, історія психології" / Кіреєва Зоя Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. — Одеса, 2010. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—34. 
— 100 пр. — [2010-6143 А] УДК 159.922:159.957.53 

1919. Массанов А. В. Психологічні бар'єри в професійному самовизначенні 
особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Массанов Анатолій Вікторович ; Держ. закл. 
"Південоукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2010. — 38 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 33—35 (25 назв). — 100 пр. — [2010-5407 А] УДК 159.923:331.548 

1920. Скрипник Т. В. Системно-феноменологічний підхід до діагностики та 
корекції розвитку дітей з аутизмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Скрипник Тетяна Вікторівна ; Ін-т 
спец. педагогіки НАПН України. — К., 2010. — 31, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—30 (37 назв). — 100 пр. — [2010-4658 А] УДК 159.922.76:616.899 

1921. Шульженко Д. І. Психологічні основи корекційного виховання дітей з 
аутистичними порушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 
наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Шульженко Діна Іванівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—42 (45 назв). 
— 100 пр. — [2010-5359 А] УДК 159.922.76:616.899 

На ступінь кандидата 

1922. Буковська О. О. Психологічні особливості усвідомлення життєвого 
досвіду підлітками з неблагополучних родин : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Буковська Ольга 
Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5476 А] УДК 159.922.7 

1923. Івкін В. М. Формування психологічної готовності менеджерів середньої 
освіти до управління змінами в освітніх організаціях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Орг. психологія ; екон. психологія" / 
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Івкін Володимир Миколайович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. — 
К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-4526 А] УДК 159.9.019.3:373.5.014 

1924. Король Л. Д. Психолінгвістичні особливості формування національного 
характеру у студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Король Лілія Дмитрівна ; Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6224 А] УДК 159.922.6:378-057.87 

1925. Кривоногова О. В. Психологічні чинники виникнення у підлітків опій-
ної наркоманії та її корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кривоногова Оксана Валеріївна ; Держ. 
закл. "Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2010. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5648 А] УДК 159.922.7 

1926. Кунгурцева Л. В. Актуалізація потенційної обдарованості дітей-сиріт 
юнацького віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кунгурцева Людмила Володимирівна ; Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-5656 А] УДК 159.928.22-058.862 

1927. Кучманич І. М. Розвиток домагань підлітків у процесі внутрішньосімей-
них взаємин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кучманич Ірина Миколаївна ; Держ. закл. "Пів-
деноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН 
України]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. 
— [2010-4862 А] УДК 159.923.2 

1928. Кучмєєв О. О. Психологічні особливості міжособистісних стосунків 
жінок-військовослужбовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Кучмєєв Олександр 
Олександрович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель-
ницького. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-6149 А] УДК 159.9:316.47-055.2-057.36 

1929. Лісна Н. М. Особливості комплаєнса хворих на алкогольну залежність та 
система його психокорекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Лісна Наталя Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Ін-т неврології, психіатрії 
та наркології АМН України]. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-6029 А] УДК 159.922:616.89-008.441.3 

1930. Лукіянчук А. М. Розвиток професійної ідентичності у майбутніх мо-
лодших спеціалістів педагогічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лукіянчук Алла 
Миколаївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих 
НАПН України]. — Луцьк, 2010. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — 
[2010-6230 А] УДК 159.923.2:377.8 

1931. Михальська С. А. Родинне спілкування як чинник комунікативно-мов-
леннєвого розвитку дошкільника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Михальська Світлана Анатоліївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-6232 А] УДК 159.922.6:373.2.018.1 
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1932. Можайкіна О. С. Психологічні засади діагностики і корекції протиправ-
ної поведінки неповнолітніх в закладах загальної середньої освіти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / 
Можайкіна Олена Станіславівна ; Акад. упр. М-ва внутр. справ. — К., 2010. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15—19 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4587 А] УДК 
159.922.8.072:343.91-053.6 

1933. Назар М. М. Інтернет-спілкування як чинник особистісних змін у 
юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Назар Максим Миколайович ; Нац. акад. пед. наук 
України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16. — 100 пр. — [2010-5724 А] УДК 159.922.8:004.738.5 

1934. Никоненко Ю. В. Становлення соціальних здібностей у студентів з функ-
ціональними обмеженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Никоненко Юлія Владиславівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Кабінет Міністрів України]. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-5245 А] УДК 159.928-056.26-057.875 

1935. Олійник А. В. Релігійна віра як чинник протидії суїцидальним тенден-
ціям у середовищі студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Олійник Алла Вікторівна ; 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4554 А] 

 УДК 159.922.6:616.89-008.441.44]:27-42 
1936. Осіпова Ю. В. Психологічні чинники розвитку готовності до управ-

лінської діяльності керівного персоналу ОВС : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Осіпова Юлія Валеріїв-
на ; Акад. упр. М-ва внутр. справ. — К., 2010. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-5843 А] УДК 159.9:351.74 

1937. Пляка Л. В. Психологічні особливості розвитку професійної комуніка-
тивної компетентності у майбутніх провізорів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Пляка Любов Во-
лодимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 1 50 пр. — [2010-6166 А]
 УДК 159.922.6:615.15 

1938. Поплавська Є. В. Залежність негативних особливостей Я-концепції від 
гендерних стандартів в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Поплавська Єва Вадимівна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2010. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5815 А] УДК 159.923 

1939. Прокоф'єва О. О. Психологічні умови запобігання маніпулятивним 
міжособистісним стосункам у юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Прокоф'єва Оле-
ся Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5826 А] 

 УДК 159.922.8 
1940. Пурло О. Ю. Екзистенційна криза як чинник формування творчої жит-

тєвої позиції особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Пурло Олена Юріївна ; 
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Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2010. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6168 А] УДК 159.923.5 

1941. Ренке С. О. Психологічні чинники становлення професійного образу "Я" 
у майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ренке Сергій Олександрович ; Нац. акад. 
пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4626 А] УДК 159.923.2 

1942. Савченко Ю. Ю. Становлення психологічної статі дитини дошкільного 
віку в умовах сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Савченко Юрій Юрійович ; Нац. акад. пед. 
наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5852 А] 

 УДК 159.922.7-053.4:316.362 
1943. Самара О. Є. Психологічні особливості стратегій стрес-долаючої пове-

дінки співробітників МНС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Самара Ольга Євге-
нівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5264 А] УДК 159.942.5.019.4 

1944. Самотаєва Е. О. Психологічні особливості впливу емоційності на 
індивідуальний стиль саморегуляції студентів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Са-
мотаєва Елла Олександрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського", [Ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників, Ун-т менедж. освіти]. — 
Одеса, 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5857 А]
 УДК 159.942.5-057.875 

1945. Соловей О. А. Психологічні особливості мовленнєвої діяльності дітей з 
гіперактивним розладом та дефіцитом уваги : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Соловей Оксана 
Анатоліївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6304 А] УДК 159.922.76 

1946. Степаненко Л. В. Особливості прояву дисгармонійних емоційних станів 
особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Степаненко Лариса Вікторівна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5270 А] УДК 159.942.5 

1947. Тарасова О. В. Психологічні умови розвитку професійного мислення 
учнів професійно-технічних навчальних закладів гірничого профілю : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. пси-
хологія" / Тарасова Олена Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. — 
К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5906 А]
 УДК 159.955:377 

1948. Тимків Л. С. Взаємозв'язки темпераментальних властивостей та соціаль-
ної адаптації старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Тимків Лідія Степанівна ; Нац. 
акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2010-5425 А] УДК 159.923.4 
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1949. Тищенко Л. В. Психологічні особливості життєвих перспектив студентів 
з обмеженими функціональними можливостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Тищенко 
Лілія Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — 
К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 120 пр. — [2010-4679 А]
 УДК 159.923-056.24 

1950. Філатова І. В. Діагностика та прогнозування професійної придатності до 
діяльності поїзних диспетчерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.10 "Орг. психологія ; екон. психологія" / Філатова Ірина 
Василівна ; Вищ. навч. закл. Ун-т економіки та права "Крок", [НДІ пробл. військ. 
медицини ЗС України]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 130 пр. 
— [2010-4936 А] УДК 159.92:656.224 

1951. Фоля Ю. П. Індивідуально-психологічні прояви навіюваності як власти-
вості особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія ; історія психології" / Фоля Юлія Павлівна ; Держ. 
закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4937 А] УДК 159.923 

1952. Фучеджи Д. В. Психологічна структурна модель особистісної харизма-
тичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Фучеджи Дмитро Васильович ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(4 назви). — 100 пр. — [2010-5351 А] УДК 159.923 

1953. Чаїнська М. О. Психологічні чинники оптимізації професійного аксіо-
ґенезу майбутніх педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чаїнська Марія Олександрівна ; При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4725 А] УДК 159.922.7 

1954. Чайка О. В. Юридико-психологічна характеристика злочинів, пов'язаних 
із ненаданням допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. 
психологія" / Чайка Олександра Всеволодівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4723 А] 

 УДК 159.9:343.624 
1955. Чайковський В. А. Психологічне забезпечення діяльності підрозділів 

кримінальної міліції органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Чайковський 
Владислав Анатолійович ; Акад. упр. М-ва внутр. справ. — К., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4724 А] УДК 159.9:351.74(477) 

1956. Шевчук Г. С. Арт-терапевтичні засоби дослідження материнської іден-
тичності вагітних жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Шевчук Галина Станіславівна ; 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — 
Луцьк, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2010-6097 А]
 УДК 159.98:618.2 

1957. Яремчук Н. В. Психологічні особливості підготовки молодих жінок до 
майбутнього материнства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Яремчук Наталія Володимирівна ; 
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Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих 
НАПН України]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-5200 А] УДК 159.923-055.2:618.2 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання.  
Методологія та логіка науки 

На ступінь доктора 

1958. Навроцький В. В. Логіко-семантичний аналіз інформаційних і мотива-
ційних підстав соціальних дій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : спец. 09.00.06 "Логіка" / Навроцький Володимир Вячеславович ; Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28 
(33 назви). — 100 пр. — [2010-5243 А] УДК 164.053 

На ступінь кандидата 

1959. Бондар Т. О. Категорія "благо" в процесі еволюції соціальних утопій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Бондар Тетяна Олексіївна ; Ін-т вищ. освіти Нац. 
акад. пед. наук України, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5324 А] 

 УДК 167.5:17.023.34 
1960. Воронцова Т. В. Превентивна освіта як об'єкт філософського аналізу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія 
освіти" / Воронцова Тетяна Володимирівна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Одеса, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5325 А] УДК 167:37.014.5 

1961. Самарський А. Ю. Парадигма нелінійного мислення та її роль в су-
часній науці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.09 "Філософія науки" / Самарський Андрій Юрійович ; НАН України, Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування]. — К., 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5855 А] 

 УДК 167/168:001.51 
1962. Степаненко Н. Б. Мистецтво жити у суспільстві ризику: філософсько-

освітній вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.10 "Філософія освіти" / Степаненко Наталія Борисівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-4667 А] УДК 165.745 

1963. Цинтила О. В. Сучасний антропологічний дискурс у проблемному полі 
філософії науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.09 "Філософія науки" / Цинтила Олена Вадимівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — 
[2010-4720 А] УДК 167/168 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь доктора 

1964. Козловець М. А. Національна ідентичність у контексті глобалізації: со-
ціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Козловець Микола 
Адамович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 32—34 (26 назв). — 100 пр. — [2010-5225 А] УДК 172 
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На ступінь кандидата 

1965. Білоножко Є. П. Шлюбно-родинні взаємини як об'єкт філософського 
осмислення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Білоножко Євгеній Павлович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-5763 А] УДК 173 

1966. Лі Жун. Інституційна обумовленість трансформації гендерних відносин : 
(в контексті еволюції культур.-філософ. традиції Китаю) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія 
історії" / Лі Жун ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 11—13 (20 назв). — 100 пр. — [2010-5008 А] 

 УДК 173.1+316.346.2](510) 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь доктора 

1967. Васильєва І. В. Людина у релігійному вимірі: методологічні аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.11 "Ре-
лігієзнавство" / Васильєва Ірина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2010. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2010-5572 А]
 УДК 2-1 

На ступінь кандидата 

1968. Лещенко А. М. Релігійна віра як форма світовідчуття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Ле-
щенко Альона Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Укр. держ. ун-т 
фінансів та міжнар. торгівлі]. — Житомир, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2010-4536 А] УДК 2-1 

1969. Морозова Д. С. Тема людини та довкілля у візантійській аскетичній тра-
диції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Тео-
рія та історія культури" / Морозова Дар'я Сергіївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5242 А] УДК 2-585+008-027.21 

1970. Папаяні І. В. Феномен релігійної ідентичності в контексті філософсько-
релігієзнавчого дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Папаяні Іван Володимирович ; Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-4891 А] УДК 2-1 

1971. Тимошик Г. В. Біблієантропоніми в новочасних перекладах Святого 
Письма українською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Тимошик Галина Василівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. 
— [2010-5913 А] УДК 2-23:81'255(=161.2) 

27 Християнство 

На ступінь кандидата 

1972. Вінніченко О. Я. Англіканство в його історії і сучасних трансформаціях: 
традиціоналістські і модерністські тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Вінніченко Оксана 
Ярославівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2010. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2010-6211 А] УДК 273.4-9 

1973. Паніна Л. А. Християнські конфесії на Житомирщині в роки "перебудо-
ви" (1985—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
09.00.11 "Релігієзнавство" (іст. науки) / Паніна Лариса Анатоліївна ; Нац. ун-т "Ост-
роз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4890 А] УДК 27-9(477.42)"1985/1991" 

1974. Преображенський С. І. Позахристиянські компоненти в свідомості пра-
вославного віруючого: український контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Преображенський Степан 
Іванович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4897 А] УДК 271.2-1 

1975. Хіхлач Б. М. Уніатська церква на Поділлі в українському соціокуль-
турному процесі XVIII ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 09.00.12 "Українознавство" / Хіхлач Богдан Миколайович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-4710 А] УДК 271.4(477.43/.44)"17" 

28 Іслам 

На ступінь кандидата 

1976. Голотін С. І. Ісламський фундаменталізм та ісламський екстремізм: 
теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.11 "Релігієзнавство" / Голотін Сергій Іванович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сково-
роди НАН України, [Нац. акад. Служби безпеки України]. — К., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6212 А] УДК 28 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь кандидата 

1977. Майба В. В. Статистичне оцінювання стійкості комерційних банків Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Ста-
тистика" / Майба Віталій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2010-4871 А] УДК 311.17:336.713(477) 

314 Демографія. Вивчення народонаселення 

На ступінь доктора 

1978. Юськів Б. М. Політичний вимір міжнародної трудової міграції європей-
ських країн в умовах глобального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / 
Юськів Богдан Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Київ. 
славіст. ун-т]. — Чернівці, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (48 назв). 
— 100 пр. — [2010-4757 А] УДК 314.15-026.49(100) 
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На ступінь кандидата 

1979. Думанська В. П. Освіта як чинник поліпшення демографічної ситуації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демогра-
фія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Думанська Віта Петрівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5541 А] УДК 314.116 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

1980. Кравченко Т. В. Теоретико-методичні засади соціалізації дітей шкіль-
ного віку у взаємодії сім'ї і школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кравченко Тамара Володи-
мирівна ; Ін-т пробл. виховання, Нац. акад. пед. наук України. — К., 2010. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (62 назви). — 100 пр. — [2010-4509 А] 

 УДК 316.61-057.874 
1981. Петрунько О. В. Соціалізація дитини в агресивному медіасередовищі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.05 "Соц. 
психологія ; психологія соц. роботи" / Петрунько Ольга Володимирівна ; Ін-т соц. та 
політ. психології НАПН України. — К., 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30. 
— 100 пр. — [2010-5798 А] УДК 316.614.6-053.2 

1982. Резнік В. С. Леґітимація приватної власності як концепт соціологічної 
теорії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.01 
"Теорія та історія соціології" / Резнік Володимир Станіславович ; Ін-т соціології 
НАН України. — К., 2010. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23—25 (32 назви). — 100 пр. — 
[2010-4627 А] УДК 316.1:347.23 

1983. Сірий Є. В. Підприємництво як предмет соціологічного теоретизування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та 
історія соціології" / Сірий Євген Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2010. — 27 с. — Бібліогр.: с. 23—25 (24 назви). — 130 пр. — [2010-5879 А]
 УДК 316.334.23 

1984. Слющинський Б. В. Міжкультурна комунікація в багатонаціональному 
регіоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Слющинський Богдан Васильович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т соціології НАН України]. — Х., 2010. — 30 с. — 
Бібліогр.: с. 23—26 (33 назви). — 100 пр. — [2010-5417 А] УДК 316.28(477) 

1985. Ядранський Д. М. Норма праці як соціальний феномен : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціо-
логії" / Ядранський Дмитро Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. 
— 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (56 назв). — 150 пр. — [2010-5198 А]
 УДК 316.334.22 

На ступінь кандидата 

1986. Барвенко О. Ю. Господарча еліта як суб'єкт економічної модернізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. тео-
рія та історія екон. думки" / Барвенко Олена Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2010. — 16, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-5451 А] УДК 316.344.23 
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1987. Бондар Т. В. Стильові особливості повсякденних практик українських під-
літків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. 
та галуз. соціології" / Бондар Тетяна Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 
— Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5764 А] 

 УДК 316.72-053.66 
1988. Бондар Ю. В. Становлення та еволюція національного інформаційного 

простору України в процесі формування демократичної політичної культури ук-
раїнського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Бондар Юрій Володимирович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна"]. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2010-5765 А] 

 УДК 316.774(477) 
1989. Борщ К. К. Трансформація статусно-рольових характеристик сучасної 

сім'ї в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Борщ Костянтин Костянтинович ; Харків. нац. 
ун-т внутр. справ, [Ужгород. нац. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-6282 А] УДК 316.362(477) 

1990. Бурова Г. В. Життєві стратегії студентської молоді з функціональним 
обмеженнями здоров'я: соціологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Бурова Галина 
Вікторівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. 
— Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6283 А] 

 УДК 316.74:376-056.26-057.87 
1991. Гамага О. О. Функціональна компетентність керівника у формуванні 

управлінської команди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Гамага Оксана Олексіїв-
на ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 ( 7 назв). — 100 пр. — [2010-5181 А] УДК 316.61 

1992. Іваць О. М. Етнічні спільноти Закарпаття: ідентифікація й фактори сус-
пільної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Іваць Оксана Михайлівна ; Класич. приват. ун-т. 
— Запоріжжя, 2010. — 19, [2] с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2010-4991 А] 

 УДК 316.347(477.87) 
1993. Іскра С. І. Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у кон-

тексті духовної культури Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Іскра Світлана Іва-
нівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського]. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-4530 А] УДК 316.7:272-662](477.43/.44) 

1994. Кравченкова Г. М. Комунікативний механізм стигматизації як основа 
формування негативного образу професії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Кравченкова Галина 
Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4510 А] УДК 316.28 

1995. Мітіна С. В. Соціально-психологічні чинники становлення особистості 
бездоглядних підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Мітіна Світлана Воло-
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димирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5016 А] 

 УДК 316.6-053.6 
1996. Піменова О. О. Чинники актуалізації особистісної свободи в умовах 

вищої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Піменова Ольга Олександрівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2010-4608 А] УДК 316.44:378 

1997. Скідін Л. О. Символічно-інтеракціоністська рефлексія соціальної вистави 
як різновиду ігрової взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : спец. 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Скідін Леонід Олегович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Класич. приват. ун-т]. — К., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2010-5882 А] УДК 316.663.5 

1998. Скок Н. С. Суб'єктивний час як чинник соціальної поведінки індивіда за 
умов суспільних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : спец. 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Скок Наталя Сергіївна ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — 
100 пр. — [2010-4656 А] УДК 316.62 

1999. Хутка С. В. Соціальна стратифікація і соціальна адаптованість особис-
тості за умов радикальних суспільних змін в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / 
Хутка Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т 
"Києво-Могилян. акад."]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-5972 А] УДК 316.47 

2000. Чигрина Н. В. Соціально-комунікативні функції читання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 
соціології" / Чигрина Наталія Вікторівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. 
— 16, [1] с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2010-4728 А] УДК 316.74:028 

2001. Чутова Н. П. Впливовість мас-медіа на формування ціннісних орієнтацій 
сучасної української молоді : (на прикл. Дніпропетров. регіону) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціо-
логії" / Чутова Наталія Павлівна ; Класич. приват. ун-т, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. 
— Запоріжжя, 2010. — 16, [1] с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-4735 А] УДК 316.346.32-053.6:316.774](477.63) 

32 Політика 

На ступінь доктора 

2002. Траверсе О. О. Політичне лідерство та керівництво доби "лібералізова-
ного" тоталітаризму в СРСР: український контекст (60-і початок 90-х рр. XX ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти 
та процеси" / Траверсе Олег Олександрович ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Ку-
раса НАН України. — К., 2010. — 28 с. — Бібліогр.: с. 24—26 (24 назви). — 100 пр. 
— [2010-4682 А] УДК 32:316.46](477) 

На ступінь кандидата 

2003. Абдулла Азад. Політика і подія істини : актуальність соціальної філосо-
фії А. Бадью : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
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09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Абдулла Азад ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 14, [3] с. — Бібліогр.: с. 11—12 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-5441 А] УДК 32.01 

2004. Шеременко Н. М. Вплив засобів комунікації на політичну соціалізацію 
особистості в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та 
ідеологія" / Шеременко Наталія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5433 А] 

 УДК 32:316.75 
2005. Яковлєва Н. І. Пропаганда як складова політичної комунікації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та 
процеси" / Яковлєва Неллі Іллівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4760 А] УДК 32.019.5 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 

2006. Здоровега М. В. Суспільно-політичні погляди Лонґина Цегельського : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та 
історія політ. науки" / Здоровега Мар'яна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Ін-т гуманіт. та соц. наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка" МОЗ України]. — 
Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2010-5932 А] 

 УДК 321.01(477) 
2007. Кобильник В. В. Особливості демократичної трансформації політичних 

режимів України та Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Кобильник Василь Володимиро-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-4999 А] УДК 321.7(477+438) 

2008. Кравець А. Ю. Влада в сучасному політико-антропологічному дискурсі: 
теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Кравець Анастасія Юріївна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5050 А] УДК 321.01 

2009. Лук'янова Н. Л. Державна політика щодо дітей та молоді в новітній 
Україні в умовах трансформаційних змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лук'янова Наталія 
Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5785 А] УДК 321.01:316.32](477) 

2010. Міщенко А. Б. Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної 
демократії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Міщенко Алла Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-4881 А] УДК 321.7(477) 

2011. Трач Н. О. Соціально-психологічні та інформаційно-комунікаційні меха-
нізми політичного лідерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Трач Наталія Олегівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-5349 А] УДК 321.01:316.46.058 
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2012. Яковлєв М. В. Явище інституційного ізоморфізму у процесах демо-
кратичної трансформації постсоціалістичних держав : (теорія питання) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія 
політ. науки" / Яковлєв Максим Володимирович ; НАН України, Ін-т політ. і етно-
нац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2010. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5318 А] УДК 321.7(4-11) 

2013. Якубін О. Л. Евристичний потенціал методології політичного часу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та 
історія політ. науки" / Якубін Олексій Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6116 А]
 УДК 321.01 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь доктора 

2014. Северинюк В. М. Політична поведінка як феномен суспільного життя: 
теоретико-методологічні проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Северинюк Валентин 
Матвійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 27—30 (38 назв). — 100 пр. — [2010-4644 А] УДК 323.2:159.9.019.4 

На ступінь кандидата 

2015. Мокан В. І. Ефективність виборчих технологій у сучасному електораль-
ному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мокан Василь Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-5715 А] УДК 324 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

2016. Грегірчак Д. Б. Інституційні засади становлення та функціонування міс-
цевих органів публічної влади на Закарпатті у складі Першої Чехословацької Респуб-
ліки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Грегірчак Дмитро Богданович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2010-5770 А] УДК 323(477.87) 

2017. Деркач О. К. Структура та напрями реалізації екологічної політики в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 
ін-ти та процеси" / Деркач Оксана Корнилівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-5326 А] УДК 323:330.15](477) 

2018. Збрицька Л. Г. Медіатизація політичного конфлікту в умовах глобалі-
зуючогося світу : (на прикл. сучас. укр. сусп-ва) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Збрицька Ла-
риса Геннадіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2010-5560 А] УДК 323.2(477) 

2019. Колесников О. В. Критерії та фактори ефективності виборчих техноло-
гій : (на прикл. України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Колесников Олексій Володимирович ; 



   

 
32 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5623 А] УДК 324:316.334.3](477) 

2020. Костиря І. О. Політико-ідеологічні пріоритети управління культурою в 
період розбудови України як незалежної держави : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Костиря Інна 
Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2010-6020 А] УДК 323.2:008](477) 

2021. Рибалка С. В. Політико-інституційні чинники реформування системи 
місцевого самоврядування в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Рибалка Сергій 
Вікторович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5256 А] 

 УДК 323.2:352](477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

2022. Луценко А. В. Стратегії "м'якої сили" в геополітиці Сполучених Штатів 
Америки, Європейського Союзу та Російської Федерації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та 
глобал. розв." / Луценко Анастасія Володимирівна ; НАН України, Ін-т світ. еконо-
міки і міжнар. відносин. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-6288 А] УДК 327.8 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

2023. Ігнатьєв П. М. Політика Республіки Індії в Південній Азії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. 
систем та глобал. розв." / Ігнатьєв Павло Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34. — 100 пр. — [2010-4993 А]
 УДК 327(540) 

2024. Погорська І. І. Міжнародно-політична дія американського глобалізму : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. 
пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Погорська Ірина Іванівна ; НАН України, 
Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 
(28 назв). — 100 пр. — [2010-5135 А] УДК 327.8(73) 

На ступінь кандидата 

2025. Жовківська Г. А. Внутрішні та зовнішні чинники еволюції імміграцій-
ної політики ФРН : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Жовківська Ганна 
Андріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5330 А] 

 УДК 327:314.15-026.48](430) 
2026. Засядько М. В. Карибський регіон у зовнішній політиці США : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. 
міжнар. систем та глобал. розв." / Засядько Микола Вікторович ; НАН України, Ін-т 
світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(5 назв). — 100 пр. — [2010-5559 А] УДК 327(73) 
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2027. Ленський П. С. Центральноазійський вектор політики КНР у галузі 
регіональної безпеки в постбіполярний період : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. 
розв." / Ленський Петро Сергійович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 
відносин. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. 
— [2010-5784 А] УДК 327(510) 

2028. Тюшка А. В. Режим німецько-французької співпраці у Європейській 
політиці безпеки та оборони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Тюшка 
Андрій Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5943 А] УДК 327(430+44) 

2029. Шевченко М. О. Євроатлантична інтеграція у зовнішній політиці Ру-
мунії (1990—2007) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Шевченко Марко Олександрович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Кіровоград. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4742 А]
 УДК 327(498)"1990/2007" 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

2030. Гев'юк А. М. Вплив зовнішніх політико-інституційних чинників на роз-
виток суспільно-релігійної сфери України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / 
Гев'юк Андрій Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5498 А] 

 УДК 327.8:2(477) 
2031. Компанець І. В. Євроатлантична інтеграція незалежної України у вій-

ськово-історичному аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Компанець Ігор Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — 100 пр. — 
[2010-5111 А] УДК 327.5(477) 

2032. Українець Н. П. Державна реституційна політика України у сфері куль-
турних цінностей (1991—2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Українець Наталія Петрівна ; 
НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6093 А] УДК 327.8(477)"1991/2009" 

2033. Ярошко О. З. Міжнародно-системний вимір концептуального забезпе-
чення зовнішньої політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Ярош-
ко Олеся Зіновіївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 
2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 15—20 (47 назв). — 100 пр. — [2010-4953 А] 

 УДК 327(477) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

2034. Боднар О. М. Парламентська діяльність Української соціалістично-ра-
дикальної партії (1928—1935) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Боднар Ольга Миколаївна ; НАН України, 
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Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2010. — 15 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 120 пр. — [2010-5174 А] УДК 328.126(477)"1928/1935" 

2035. Ірха К. О. Інститут політичної опозиції: світовий досвід та специфіка 
становлення в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Ірха Катерина Олександрівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2010-4529 А] УДК 328.123(477) 

2036. Кохан Г. В. Політична корупція: оцінювання причин, форм, наслідків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та 
історія політ. науки" / Кохан Галина Вікторівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. 
дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-5230 А] УДК 328.185 

2037. Павлова Л. І. Специфіка функціонування інституту парламентаризму в 
сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Павлова Людмила Ісмаїлівна ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20. — 
100 пр. — [2010-4596 А] УДК 328(477) 

329 Політичні партії та рухи 

329(100-87) Політичні партії та рухи в зарубіжних країнах 

На ступінь кандидата 

2038. Паламаренко М. В. Республіканська та Демократична партії США 
наприкінці XX — початку XXI століття: процеси модернізації діяльності в Конгресі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти 
та процеси" / Паламаренко Максим Вікторович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 
100 пр. — [2010-5844 А] УДК 329.051(73)"19/20" 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь доктора 

2039. Гедікова Н. П. Ідейні та політико-правові засади лібералізму: українська 
перспектива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гедікова Наталя Пилипівна ; Південоукр. нац. 
пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2010. 
— 28 с. — Бібліогр.: с. 21—25 (35 назв). — 100 пр. — [2010-5499 А] 

 УДК 329.12(477) 

На ступінь кандидата 

2040. Глівинський А. О. Соціально-політичні розмежування і розвиток пар-
тійної системи сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Глівинський Антон Олександрович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 
2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5091 А] 

 УДК 329(477) 
2041. Лемещенко К. Б. Розвиток політико-правової теорії лібералізму у твор-

чій спадщині М. І. Костомарова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ, 
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наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Лемещенко Катерина Бо-
рисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5691 А] УДК 329.12(477)(091) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

2042. Крейдич І. М. Формування та реалізація інвестиційної політики розвит-
ку промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Крейдич Ірина Миколаївна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—36 (47 назв). — 150 пр. — [2010-5646 А] УДК 330.322.2:338.3 

2043. Лазебник Л. Л. Фінансові та інтеграційні механізми модернізації еконо-
міки емерджентного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Лазебник Лариса Леонідівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (55 назв). — 100 пр. — [2010-5783 А] УДК 330.3:336 

2044. Лузан Ю. Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвит-
ку агропромислового виробництва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лузан Юрій 
Якович ; Нац. наук. центр,"Ін-т аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. 
— 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (51 назва). — 100 пр. — [2010-5298 А] 

 УДК 330.131.3:631.145](477) 
2045. Погріщук Б. В. Інвестиційно-інноваційне забезпечення ефективного 

функціонування зернопродуктового підкомплексу України : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Погріщук Борис Васильович ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України]. — Миколаїв, 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—31 (40 назв). — 100 пр. — [2010-4614 А] УДК [330.322+330.341.1]:633.1(477) 

2046. Смагін В. Л. Фінансовий ринок в трансформаційній економіці: законо-
мірності формування і розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Смагін Володимир Леон-
тійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (41 назва). — 100 пр. — [2010-5889 А]
 УДК 330.3:336.76 

2047. Фоміна М. В. Сталий розвиток економіки в умовах глобалізації: теорія і 
методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Фоміна Марина Валеріївна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Донецьк, 2010. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (42 назви). — 100 пр. — [2010-5426 А] 

 УДК 330.342 

На ступінь кандидата 

2048. Вишиванюк М. М. Регулювання соціально-економічного розвитку ма-
лих міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 
продуктив. сил. і регіон. економіка" / Вишиванюк Марія Михайлівна ; НАН України, 
Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-5487 А] УДК 330.342.146:332.1 
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2049. Галкін А. І. Математичні моделі оцінки боргових цінних паперів з ура-
хуванням кредитного ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Галкін 
Андрій Ігорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 
— К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6250 А]
 УДК 330.47:336.777 

2050. Євтушевська О. В. Розвиток корпоративних відносин в ринковій еко-
номіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Євтушевська Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (22 назви). — 
150 пр. — [2010-6012 А] УДК 330.101.012.324 

2051. Єлісєєва Л. В. Становлення та розвиток місцевих фінансів у Російській 
імперії наприкінці XVIII — на початку XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 
Єлісєєва Людмила Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозуван-
ня НАН України", [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-4818 А] 

 УДК 330.342.14:336(470+571)"17/19" 
2052. Єфіменко Л. М. Розвиток інноваційної політики держави в умовах 

глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Єфіменко Людмила Миколаївна ; НАН України, 
Рада по вивч. продуктив. сил України, [Класич. приват. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6140 А] 

 УДК 330.341.1 
2053. Івашко О. А. Фінансовий механізм реалізації спеціальних режимів інвес-

тиційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Івашко Олена Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-4525 А] УДК 330.322:336 

2054. Ковбасюк Д. О. Формування механізму реалізації інвестиційно-іннова-
ційних стратегій на мікрорівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ковбасюк Дмитро Олександрович ; 
НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-6144 А] УДК 330.322+330.341.1 

2055. Колесов С. В. Оцінювання та формування інноваційно-інвестиційного 
потенціалу промислових підприємств : (на прикл. машинобуд. м. Краматорська) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Колесов Сергій Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т", [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4851 А] 

 УДК 330.341.1:621](477.62-21) 
2056. Кондратьєва Т. В. Адаптивність економічної поведінки фірми: інститу-

ційний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Кондратьєва Тетяна Вікторівна ; Донец. 
нац. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17. — 100 пр. — [2010-5296 А] УДК 330.837 
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2057. Коршик Л. В. Інвестиційний розвиток аграрних підприємств в умовах 
забезпечення економічної безпеки регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коршик Людмила Ва-
силівна ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5780 А] УДК 330.131.7:631.15 

2058. Кролевець О. А. Державне регулювання доходів населення в контексті 
формування середнього класу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кролевець Олексій 
Андрійович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — 
Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-4516 А]
 УДК 330.56:316.343 

2059. Ледян Т. О. Формування та державне регулювання національної інно-
ваційної системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ледян Тетяна Олександрівна ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-4864 А] УДК 330.341.1(477) 

2060. Лук'янець С. В. Активізація інвестиційної діяльності в сільськогоспо-
дарському виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лук'янець Світлана Віталіївна ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-5673 А] УДК 330.322:631.15 

2061. Луцкова Л. П. Моделювання видів діяльності аграрних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. мето-
ди, моделі та інформ. технології в економіці" / Луцкова Людмила Павлівна ; Хмель-
ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5233 А] УДК 330.47:338.436 

2062. Мамонова К. М. Моделювання інвестиційної привабливості підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. мето-
ди, моделі та інформ. технології в економіці" / Мамонова Катерина Миколаївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5053 А] 

 УДК 330.47:658.152 
2063. Міщук О. В. Економічне зростання та джерела його фінансового забез-

печення в умовах формування інноваційної економіки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 
Міщук Ольга Віталіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. 
— [2010-4582 А] УДК 330.341.1 

2064. Мороз І. М. Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському 
господарстві та харчовій промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Мороз Ірина 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5018 А] УДК 330.322:[631+664 

2065. Орлов А. В. Теоретичні основи сталого розвитку та функціонування 
мезоекономічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Орлов Андрій Вікторович ; 
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Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Бара-
новського]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-5745 А] УДК 330.342 

2066. Простотіна С. В. Вимірювання диференціації доходів населення в сис-
темі регулювання соціально-економічного розвитку регіонів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. 
економіка" / Простотіна Світлана Володимирівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. 
— Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (25 назв). — 
100 пр. — [2010-5140 А] УДК 330.564.2:332.1](477) 

2067. Роговий М. І. Соціальна трансфертна система в умовах ринкової 
трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Роговий Максим Іванович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-5839 А] УДК 330.342.3 

2068. Розинка О. О. Природа функціонування і суперечності розвитку фондо-
вого ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Розинка Олеся Олександрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-5846 А] УДК 330.322:336.76 

2069. Савич О. В. Моделі оцінки прибутковості інвестиційного портфелю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. мето-
ди, моделі та інформ. технології в економіці" / Савич Олег Васильович ; Хмельниц. 
нац. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Хмельницький, 2010. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4641 А] 

 УДК 330.46:336.763 
2070. Сергієнко О. А. Моделі стратегічного розвитку виробничо-економічних 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Сергієнко Олена Андріанівна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 40, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(30 назв). — 100 пр. — [2010-4649 А] УДК 330.44:005.21 

2071. Сігаєва Т. Є. Інформаційна взаємодія підприємства з суб'єктами зовніш-
нього середовища в процесі інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сігаєва Тетяна Євге-
ніївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-5875 А] УДК 330.142.211 

2072. Смоленюк А. П. Розвиток інноваційного підприємництва в агропромисло-
вому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Смоленюк Андрій Петрович ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-6176 А] УДК 330.341.1:631.153 

2073. Соколова Ю. О. Посилення ринкової влади корпорацій реального сектору 
національної економіки в умовах концентрації та централізації капіталу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Соколова Юлія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. 
техн. ун-т]. — Запоріжжя, 2010. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-4663 А] УДК 330.147:658.114.5 

2074. Стіпахно В. І. Вплив фінансової кризи на стан експорту основних екс-
портно-орієнтованих видів продукції рослинництва та продуктів їх переробки : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Стіпахно Володимир Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-5896 А] УДК 330.33.01:338.432 

2075. Тарасенко Д. Л. Інноваційний розвиток промислового міста: проблеми 
та шляхи їх вирішення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Тарасенко Денис Леонідович ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 
100 пр. — [2010-4675 А] УДК 330.341.1 

2076. Федотов О. О. Інноваційна діяльність: інституційний аспект : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Федотов Олександр Олександрович ; Донец. нац. ун-т. — До-
нецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-4697 А] УДК 330.837:330.341.1 

2077. Цепенда М. М. Оцінка господарської освоєності водноресурсного по-
тенціалу регіону : (на матеріалі басейну Серед. Дністра) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Цепенда 
Микола Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4717 А] 

 УДК 330.524(282.247.314) 
2078. Шевченко Є. О. Моделі економічних систем з коаліційними взаємо-

діями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Шевченко Євгенія Олександрів-
на ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-6096 А] УДК 330.46 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь кандидата 

2079. Атаєва О. А. Розвиток і стимулювання використання трудового потен-
ціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-
мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Атаєва Олена Алімівна ; До-
нец. нац. ун-т, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Донецьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2010-5361 А] УДК 331.101.262 

2080. Богачов О. С. Регулювання співвідношення продуктивності праці і 
заробітної плати на металургійних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Богачов Олек-
сандр Сергійович ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5462 А] 

 УДК 331.101 
2081. Дрозач М. І. Професійне навчання персоналу на виробництві та удоско-

налення його організаційно-економічного механізму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. еконо-
міка і політика" / Дрозач Максим Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-5772 А] УДК 331.544 

2082. Кіях О. О. Шляхи підвищення продуктивності праці в овочівництві на 
інноваційній основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кіях Оксана Олександрівна ; Харків. нац. аг-
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рар. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" НААН 
України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-4839 А] УДК 331.101.6:[635:658.589] 

2083. Кулєшова Л. В. Удосконалення системи професійної орієнтації молоді в 
регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-
мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Кулєшова Лариса Василівна ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-5655 А] УДК 331.54-053.81 

2084. Малецька О. І. Формування і використання персоналу сільськогоспо-
дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Малецька Ольга Іванівна ; Львів. нац. аграр. 
ун-т. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-5118 А] УДК 331.101.262:631.11 

2085. Насипайко Д. С. Відтворення людського капіталу в контексті впливу на 
розвиток економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Насипайко Дар'я 
Сергіївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Кіровоград. нац. 
техн. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-4544 А] УДК 331.101.262 

2086. Пасєка А. С. Продуктивність праці в Україні: стан та організаційно-еко-
номічний механізм підвищення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Пасєка Анна Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-5025 А] УДК 331.101.6(477) 

2087. Синицин С. В. Мотивація ефективної трудової діяльності управлінських 
кадрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-
мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Синицин Сергій Вікторович ; 
Донец. нац. ун-т, [Одес. держ. екон. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5416 А] УДК 331.108 

2088. Феленчак Ю. Б. Ризики демографічних втрат реґіону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, 
соц. економіка і політика" / Феленчак Юлія Богданівна ; НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-6186 А] УДК 331.461:314.117 

2089. Фисенко Л. Є. Регулювання ринку праці промислово-аграрного регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демогра-
фія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Фисенко Лариса Євгеніївна ; До-
нец. нац. ун-т, [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Донецьк, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-6187 А] 

 УДК 331.5:005.582 
2090. Харун О. А. Мотиваційний механізм ефективного управління персона-

лом машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Харун Олена Андріївна ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2010-6191 А] УДК 331.108:62 

2091. Шарко І. О. Формування та підвищення ефективності використання ре-
сурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шарко 
Інна Олександрівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5998 А] 

 УДК 331.522.4:631.11 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  
Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

2092. Гончаренко І. В. Регіональна політика соціально-економічного розвитку 
сільських територій України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Гончаренко Ірина 
Василівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2010. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—33 (59 назв). — 100 пр. — [2010-6285 А] УДК 332.1(477-22) 

На ступінь кандидата 

2093. Андренко О. А. Напрями удосконалення моніторингу соціально-еконо-
мічного розвитку адміністративного району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Андрен-
ко Олена Анатоліївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6001 А] УДК 332.143 

2094. Вень Мінмін. Стратегія і тактика інтенсифікації житлового будівництва 
як складова розвитку виробничих сил регіону : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / 
Вень Мінмін ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6006 А] 

 УДК 332.146:332.83 
2095. Глинський Н. Ю. Маркетингова концепція економічного розвитку ма-

лих і середніх міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Глинський Назар Юрійович ; 
Луц. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Луцьк, 2010. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 110 пр. — [2010-5505 А] УДК 332.1 

2096. Гречук Т. Л. Державне регулювання ринку харчової продукції в Украї-
ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Гречук Тетяна Любомирівна ; НАН України, Н.-д. 
центр індустр. пробл. розв., [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Х., 2010. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (32 назви). — 100 пр. — [2010-5516 А] 

 УДК 332:664 
2097. Даньків В. Й. Управління операційними ризиками в контексті регіональ-

ної конкурентоспроможності : (за матеріалами Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. 
економіка" / Даньків Володимир Йосифович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 
ун-т". — Ужгород, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 
[2010-5206 А] УДК 332.14(477.87) 

2098. Єрмакова О. А. Підвищення конкурентоспроможності приморських ре-
гіонів України на основі кластерної моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Єрмако-
ва Ольга Анатоліївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — 
Одеса, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — 
[2010-5099 А] УДК 332.135(477) 
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2099. Кирилюк І. М. Оренда землі в системі аграрних відносин України : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія 
та історія екон. думки" / Кирилюк Ірина Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-4841 А] УДК 332.28(477) 

2100. Малахова С. О. Вдосконалення державного земельного кадастру для 
організації використання і охорони земель у населених пунктах : (на матеріалах Львів. 
обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Еко-
номіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Малахова Світла-
на Олександрівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Львів. нац. 
аграр. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 
100 пр. — [2010-4568 А] УДК 332.3.012.332(477.83) 

2101. Новицька Т. А. Формування державної інвестиційної політики на за-
гальнонаціональному та регіональному рівнях : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Новицька Те-
тяна Андріївна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Акад. 
муніцип. упр.]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-4552 А] УДК 332.146:330.322 

2102. Румянцева Г. І. Ефективність інвестиційної діяльності суб'єктів госпо-
дарювання територій пріоритетного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Румянцева Галина Іванівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2010. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-4638 А] УДК 332.146:330.322 

2103. Стецюк М. П. Еколого-економічна ефективність використання та охоро-
ни земель в умовах трансформації земельних відносин : (на прикл. Київ. обл.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка при-
родокористування та охорони навколиш. середовища" / Стецюк Михайло Петрович ; 
НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2010-6178 А] 

 УДК 332.142.6:332.3](477.41) 
2104. Тофанюк О. В. Подолання депресивності проблемних регіонів шляхом 

зменшення диспропорцій регіонального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / 
Тофанюк Ольга Володимирівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2010-5160 А] 

 УДК 332.1:336.132.11(477) 
2105. Хомка В. М. Використання земельних ресурсів фермерських госпо-

дарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Хомка Володимир Михайлович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — Примірник деф.: 
текст на с. 4, 17 не надруковано. — 100 пр. — [2010-5968 А] УДК 332.33 

2106. Царук І. М. Економічні передумови формування соціальної сфери 
регіону в умовах ринкових трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Царук 
Ірина Михайлівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4715 А] 

 УДК 332.12:304.2](477) 
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2107. Черечон О. І. Використання сільськогосподарських земель приміської 
зони м. Львова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Черечон Оксана Іванівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. 
— Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-5985 А] УДК 332.334.2(477.83) 

2108. Яскал І. В. Особливості регіонального регулювання економічної інтегра-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. про-
дуктив. сил. і регіон. економіка" / Яскал Ігор Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Уж-
город. нац. ун-т", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Ужгород, 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5360 А]
 УДК 332.135(477) 

2109. Яценко М. С. Управління розвитком регіонального комплексу інфокому-
нікаційних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Яценко Маріанна Сергіївна ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. політехн. ун-т]. — 
Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-4959 А] УДК 332.146.2:621.39 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

2110. Боднар Г. Ф. Управління державно-приватними партнерствами на заса-
дах гармонізації інтересів сторін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Боднар Галина Федорівна ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6208 А] 

 УДК 334.752:334.012.32/.33 
2111. Петриченко О. А. Оптимізація розмірів сільськогосподарських підприємств 

з виробництва молока і яловичини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Петриченко Олександр Анатолійо-
вич ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [ННЦ "Ін-т земле-
робства" Нац. акад. аграр. наук України]. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5026 А] УДК 334:[637.12+637.5'62 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

2112. Чуб О. О. Розвиток банківської системи України в умовах глобалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фі-
нанси і кредит" / Чуб Олена Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 27—31 (44 назви). — 100 пр. — [2010-5989 А] УДК 336.71(477) 

На ступінь кандидата 

2113. Богун К. В. Розвиток фінансової інфраструктури малого підприємництва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Богун Катерина Володимирівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — 
Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-4780 А] УДК 336.74:334.012.61-022.51 
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2114. Бублик Є. О. Фінансові інструменти ринку іпотечного кредитування Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Бублик Євген Олександрович ; Держ. установа "Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 130 пр. — [2010-5475 А] УДК 336.77:332.2(477) 

2115. Глубокий В. М. Управління економічним капіталом банку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Глубокий Валентин Миколайович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5288 А] 

 УДК 336.717.18 
2116. Грицюк І. В. Фінансовий контроль формування та використання коштів 

місцевих бюджетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Грицюк Ілля Васильович ; М-во фінансів Ук-
раїни, Львів. держ. фін. акад., [Чернівец. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту]. 
— Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-5579 А] УДК 336.14:352 

2117. Залуцька Н. С. Державний контроль в системі оподаткування викорис-
тання природних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Залуцька Неля Станіславівна ; М-во 
фінансів України, Львів. держ. фін. акад. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2010-5378 А] УДК 336.22:502.1 

2118. Іщенко О. В. Фінансовий механізм санації банків та шляхи його вдоскона-
лення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Іщенко Олена Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-6218 А] УДК 336.71.025.13 

2119. Ковалишин І. В. Політика рефінансування національної системи житло-
вого іпотечного кредитування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ковалишин Ірина Вікторівна ; Ун-т 
банк. справи Нац. банку України. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-5294 А] УДК 336.77:332.82 

2120. Конєва І. І. Розвиток портфельного інвестування екологізації агропро-
мислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Конєва Ірина Іванівна ; Нац. наук. центр, 
"Ін-т аграр. економіки", [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. наук України]. — К., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2010-5624 А] 

 УДК 336.531.2:338.436 
2121. Новікова К. І. Митний тариф в умовах лібералізації регуляторної по-

літики держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Новікова Крістіна Ігорівна ; Класич. 
приват. ун-т, [Акад. мит. служби України]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-4551 А] УДК 336.244:338.246 

2122. Осадчий Є. С. Іноземний капітал в банківській системі України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Осадчий Євгеній Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). 
— 100 пр. — [2010-6238 А] УДК 336.745:336.71(477) 
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2123. Панура Ю. В. Оподаткування роздрібної торгівлі України та шляхи його 
вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Панура Юлія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5059 А] УДК 336.22:339.37](477) 

2124. Понеділко О. В. Державна політика реформування банківської сфери в 
умовах макроекономічної стабілізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Понеділко Олександр 
Вікторович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил НАН України, [Акад. 
муніцип. упр. М-ва регіон. розв. та буд-ва України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5253 А] УДК 336.711(477) 

2125. Пурій Г. М. Банківська діяльність на фінансовому ринку України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Пурій Галина Миколаївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко-
номіки". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-6080 А] УДК 336.71+336.76](477) 

2126. Радишевська О. Р. Податкові системи України та Польщі: порівняльно-
правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Радишевська Олеся 
Ростиславівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6169 А] 

 УДК 336.221.4:340.5](477:438) 
2127. Сидорчук А. А. Фінансові ресурси державного соціального страхуван-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси та кредит" / Сидорчук Анатолій Андрійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 150 пр. — 
[2010-6038 А] УДК 336.13:368.031 

2128. Сучок С. В. Моделювання та оптимізація активно-пасивних операцій 
комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Сучок Сергій Во-
лодимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6087 А] УДК 336.717 

2129. Чудненко В. О. Оцінка перекладення тягаря податку на прибуток під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Чудненко Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-4733 А] УДК 336.228.4 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  
та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

2130. Манойленко О. В. Антикризове управління у корпоративному секторі 
економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Манойленко Олександр Володимирович ; НАН 
УКраїни, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Нац. акад. держ. упр. при Пре-
зидентові України]. — Х., 2010. — 35, с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (58 назв). 
— 100 пр. — [2010-5694 А] УДК 338.24:334.78 
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На ступінь кандидата 

2131. Абрамова М. В. Формування системи управління потоками твердих по-
бутових відходів в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Абрамова Марина Володимирів-
на ; М-во освіти і науки Автоном. республіка Крим, Республік. вищ. навч. закл. 
"Крим. інж.-пед. ун-т". — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — [2010-4761 А] УДК 338.242:628.4.043 

2132. Барканов В. І. Оцінювання та прогнозування інвестиційних можливос-
тей національного промислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Барканов 
Василь Іванович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Міжнар. 
наук.-техн. ун-т ім. академіка Юрія Бугая]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 120 пр. — [2010-4774 А] УДК 338.45:330.322 

2133. Блохіна Г. С. Удосконалення методологічного підходу до оцінки еконо-
мічної ефективності профілів залізничних коліс : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Блохіна Ганна 
Сергіївна ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 
ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4921 А] УДК 338.45:629.4.027 

2134. Вернудіна Г. В. Ціноутворення на продукцію машинобудівного під-
приємства з урахуванням його конкурентної позиції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вернудіна 
Ганна Вікторівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 150 пр. — [2010-6051 А] УДК 338.51:621 

2135. Вяткін П. С. Формування економічного механізму безвідходного вироб-
ництва на підприємствах птахівничої галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вяткін Павло Сергійо-
вич ; М-во аграр. політики України, Луган. нац. аграр. ун-т, [Черкас. держ. технол. 
ун-т]. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-4791 А] УДК 338.439:636.5/.6 

2136. Головня О. М. Організаційно-економічний механізм відродження льо-
нарства в підприємствах АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Головня Оксана Мілентіївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5506 А] 

 УДК 338.43:633.521 
2137. Головченко Н. М. Організаційно-економічні засади розвитку органіч-

ного сільського господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Головченко Наталія 
Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2010-4802 А] 

 УДК 338.43 
2138. Добровольський О. І. Інструменти капіталізації в управлінні розвитком 

телекомунікаційної компанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Добровольський Олександр 
Ігорович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — [2010-5534 А] УДК 338.47 
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2139. Дорошкевич К. О. Формування і використання стратегічних карт ма-
шинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дорошкевич Катерина Олегівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(23 назви). — 100 пр. — [2010-4814 А] УДК 338.45:621 

2140. Євтушенко О. В. Трансакційні витрати в економіці послуг : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та іс-
торія екон. думки" / Євтушенко Олена Віталіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-6058 А] УДК 338.46 

2141. Зарицька О. Л. Економічне оцінювання інноваційної енергозберігаючої 
продукції підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зарицька Оксана 
Леонідівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — [2010-6060 А] УДК 338.45:621 

2142. Зосименко Т. І. Економічний механізм управління трансакційними вит-
ратами в трансформаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Зосименко Тетяна 
Іванівна ; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр. — К., 2010. — 
17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2010-5049 А] 

 УДК 338.24:336.717 
2143. Іксарова Н. О. Зовнішня торгівля послугами у системі економічної без-

пеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іксарова Наталія Олександрівна ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). 
— 100 пр. — [2010-5594 А] УДК 338.46 

2144. Кожухівська Р. Б. Розвиток сучасних маркетингових інформаційних 
технологій в комунікаційних стратегіях українських туристичних підприємств : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Кожухівська Раїса Борисівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. — [2010-5618 А] 

 УДК 338.486.1:004 
2145. Лазарчук О. В. Вплив корпоративного конфлікту на ефективність уп-

равління сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лазарчук 
Ольга Василівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-6151 А]
 УДК 338.43 

2146. Лемешко Ю. С. Синергетична модель управління проектами організації 
системи знань віртуального університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Лемешко Юрій Сергійо-
вич ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. 
— [2010-5297 А] УДК 338.24 

2147. Логоша Р. В. Формування експортного потенціалу м'ясної продукції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Логоша Роман Васильович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-6153 А] УДК 338.439+339.564 
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2148. Мельник Н. Б. Диверсифікація виробництва сільськогосподарських під-
приємств і господарств населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мельник Надія Богданівна ; 
Львів. нац. аграр. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2010-5704 А] 

 УДК 338.33:631.111 
2149. Нездоймінов С. Г. Напрями і форми розвитку рекреації та туризму в 

регіоні на засадах активізації підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. еко-
номіка" / Нездоймінов Сергій Георгійович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та 
екон.-екол. дослідж., [Одес. держ. екон. ун-т]. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2010-4545 А] 

 УДК 338.48:332.12 
2150. Нетреба І. О. Ефективність впровадження інформаційних систем управ-

ління на підприємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нетреба Ірина Олек-
сандрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-6292 А] УДК 338.24:004:621 

2151. Полянчич Т. М. Фінансово-економічні умови інвестиційної активності у 
сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Полянчич Тетяна Михайлівна ; М-во фі-
нансів України, Львів. держ. фін. акад. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5813 А] УДК 338.43 

2152. Радченко Н. В. Формування та реалізація конкурентних переваг сіль-
ського господарства регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Радченко Наталя Володимирів-
на ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т". — Сімферополь, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. — [2010-4624 А] 

 УДК 338.436 
2153. Рета М. В. Управління витратами на створення нової продукції : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Рета Марина Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 
— Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-4629 А] УДК 338.58 

2154. Родіонова О. Ю. Формування організаційної культури підприємств АПК : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Родіонова Ольга Юріївна ; М-во аграр. політики України, Луган. 
нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17. — 100 пр. — 
[2010-5845 А] УДК 338.436 

2155. Романенко К. М. Методичні основи формування результатів діяльності 
транспортно-експедиторських компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Романенко Катерина 
Михайлівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. 
мор. ун-т]. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-4903 А] УДК 338.435:656.96 

2156. Рощіна Н. В. Організаційно-економічні основи управління процесами 
інноваційного розвитку морських портів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рощіна Нінель Вік-
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торівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. мор. 
ун-т]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. 
— [2010-5848 А] УДК 338.47:656.615 

2157. Рябчук О. Г. Державне регулювання оподаткування доходів населення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Рябчук Оксана Григорівна ; Держ. податк. адмін. України, 
Нац. ун-т Держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4912 А] 

 УДК 338.24:336.221 
2158. Самойленко А. Г. Сировинна база аграрних підприємств з виробництва 

біопалива: стан та чинники підвищення ефективності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Самой-
ленко Андрій Григорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-5034 А] УДК 338.43:620.95 

2159. Сендецька С. В. Економічний механізм формування і функціонування 
регіонального ринку продукції птахівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сендецька 
Світлана Василівна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2010-4647 А] УДК 338.439.5:636.5 

2160. Солтис М. В. Вдосконалення системи збуту тваринницької продукції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Солтис Марія Володимирівна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. 
ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4666 А] 

 УДК 338.439.5:637 
2161. Сотула О. В. Соціально-економічний механізм державного регулювання 

трансформаційного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Сотула Оксана 
Віталіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-4927 А]
 УДК 338.244 

2162. Тарасович Л. В. Організаційно-економічні основи функціонування агро-
хімічного сервісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тарасович Людмила Валеріївна ; М-во аграр. 
політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-5064 А] 

 УДК 338.436:631.5 
2163. Фімяр С. В. Соціальна інфраструктура регіону: механізм ринкової транс-

формації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-
мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Фімяр Світлана Володимирів-
на ; Донец. держ. ун-т упр., [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6188 А] 

 УДК 338.49:332.1 
2164. Швороб Г. М. Удосконалення управління розвитком коноплеперероб-

них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Швороб Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т 



   

 
50 

пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2010-4740 А] 

 УДК 338.439:633.522 
2165. Шевченко Н. О. Ефективність використання основних засобів аграрних 

підприємств різних організаційно-правових форм : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шевченко 
Наталія Олександрівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки" Укр. акад. аграр. наук України]. — Вінниця, 2010. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6196 А] УДК 338.43:658.2 

2166. Ющишина Л. О. Управління витратами бізнес-процесів рослинництва в 
сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ющишина Лариса Олексіїв-
на ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2010-6114 А] УДК 338.43 

2167. Яковенко В. Г. Підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної 
діяльності залізничного транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Яковенко 
Валентина Григорівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 19, [2] с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5437 А] УДК 338.47:656.2 

2168. Яценко М. В. Формування та ефективний розвиток підприємств промис-
лового птахівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яценко Максим Володимирович ; Миколаїв. 
держ. аграр. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Миколаїв, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4958 А] УДК 338.45:636.6 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

2169. Ейтутіс Г. Д. Стратегія реформування залізниць України на основі 
регіоналізації транспортного обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ейтутіс 
Георгій Дмитрович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 
2010. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (46 назв). — 100 пр. — [2010-4817 А]
 УДК 338.47:656.2(477) 

2170. Міхуринська К. О. Забезпечення розвитку соціально орієнтованої еко-
номіки у регіоні : (на матеріалах АР Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Міхурин-
ська Катерина Олександрівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сім-
ферополь, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 200 пр. — [2010-4880 А]
 УДК 338.24:332.12](477.75) 

На ступінь кандидата 

2171. Кучеренко С. Ю. Організаційно-економічні засади ефективного вироб-
ництва і переробки соняшнику в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кучеренко 
Світлана Юріївна ; Класич. приват. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України]. — Запоріжжя, 2010. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-4861 А] УДК 338.43:633.854.78(477) 



   

 
51

2172. Марко Є. І. Державна стратегія формування ринку економічної інфор-
мації у національному господарстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Марко Євген 
Іванович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5238 А] УДК 338.242.4:004](477) 

2173. Нікіфорова В. А. Підвищення конкурентоспроможності металургії 
України у середньостроковій перспективі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Нікіфорова Віра 
Анатоліївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2010-5733 А] УДК 338.246:669(477) 

2174. Редіна Є. В. Удосконалення економічного механізма реєстрації суден в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Редіна Євгенія Валентинівна ; НАН України, Ін-т 
пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5833 А] 

 УДК 338.47:656.6](477) 
2175. Рудаков О. Г. Нова стратегія ціноутворення вантажних залізничних пе-

ревезень в Україні: методологія, проблеми, шляхи вирішення : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Рудаков Олександр Геннадійович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил 
України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-4907 А] УДК 338.45:656.2.073(477) 

2176. Середа Ю. В. Туристичні практики як соціокультурний феномен: особ-
ливості конструювання в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / 
Середа Юлія Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6084 А] УДК 338.48:316.73(477) 

2177. Цимбал Л. І. Особливості регулювання ринку освітніх послуг в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Цимбал Людмила Іванівна ; Чернігів. держ. ін-т економіки і 
упр., [Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України]. — Чернігів, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4941 А] УДК 338.46:378](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

2178. Ігнатюк А. І. Розвиток галузевих ринків в умовах глобалізації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Ігнатюк Анжела Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. — 
[2010-5593 А] УДК 339.13.017 

2179. Кравчук Г. В. Методологічні засади управління конкурентоспромож-
ністю страхових компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кравчук Ганна Вікторівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", [Чернігів. держ. технол. ун-т]. 
— Суми, 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 120 пр. — 
[2010-5644 А] УДК 339.137.2:368 
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На ступінь кандидата 

2180. Виноходова С. Г. Планування маркетингової діяльності страхових ком-
паній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Виноходова Світлана Григорівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Донец. 
держ. ун-т упр.]. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. 
— [2010-5486 А] УДК 339.138:368 

2181. Лисецька Н. М. Формування інноваційної інфраструктури в системі 
інструментів міжнародної конкурентоспроможності України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Лисецька Неля Миколаївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 
відносин. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. 
— [2010-4866 А] УДК 339.137(477)+330.341.1 

2182. Радько В. М. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспро-
можності підприємства : (за матеріалами гірн.-збагачувал. комбінатів Кривбасу) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Радько Вікторія Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5831 А] УДК 339.137.2:622.012 

2183. Юр'єва П. Б. Науково-організаційні засади розвитку торговельної сфери 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Юр'єва Поліна Борисівна ; Держ. податк. адмін. Ук-
раїни, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4754 А] 

 УДК 339.16.012.23 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь кандидата 

2184. Носуліч А. М. Організаційно-економічний механізм оптової торговель-
ної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Носуліч Алла Михайлівна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-5736 А] УДК 339.33 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

2185. Бліхар М. М. Зовнішньоторговельна політика країн Центральної та 
Східної Європи в умовах членства в ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бліхар Марія 
Миронівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-5459 А] УДК 339.54(4):339.923:061.1ЄС 

2186. Матвєєва В. Ю. Зовнішньоторговельна детермінанта розвитку націо-
нальної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Матвєєва Вікторія Юріївна ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2010-4874 А] 

 УДК 339.5:330.52 
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2187. Савка А. П. Вплив міжнародної торгівлі на добробут населення транс-
формаційних країн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Савка Андрій Павлович ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5415 А] УДК 339.5:330.12 

2188. Ткачук О. В. Моделювання конвергенції торгівлі на нових європейських 
ринках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Ткачук Олександр Володимиро-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5918 А] УДК 339.56 

2189. Харсун Л. Г. Міжнародні детермінанти підвищення ефективності транс-
портного забезпечення зовнішньої торгівлі України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Харсун Людмила Григорівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-5962 А] УДК 339.56:338.47](477) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

2190. Гуртов Д. О. Транснаціональний капітал в структурі глобального фі-
нансового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гуртов Денис Олегович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5094 А] УДК 339.727 

2191. Крайчак Є. В. Управління державним зовнішнім боргом України в умо-
вах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Крайчак Євгеній Вікторович ; 
НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Ін-т міжнар. відносин Нац. 
авіац. ун-ту]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-5389 А] УДК 339.72:336.27](477) 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  
економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

2192. Педь І. В. Міжнародна податкова конкуренція : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Педь Ірина Валеріївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 
відносин, [Міжнар. ін-т менедж.]. — К., 2010. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 26—30 (52 назви). — 100 пр. — [2010-4892 А] УДК 339.9:336.221 

На ступінь кандидата 

2193. Засадко В. В. Структурна економічна інтеграція прикордонних регіонів 
України, Білорусі та Польщі в процесі розширення ЄС : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. від-
носини" / Засадко Валентина Вікторівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Львів. комерц. 
акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2010-5379 А] УДК 339.922(477) 
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2194. Іслямова Е. Е. Політика України щодо інтеграційних процесів у Чорно-
морському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Іслямова Ельвіда Ерфа-
нівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17. — 120 пр. — [2010-5595 А] УДК 339.92(477) 

2195. Красовська О. Ю. Розвиток світового ринку вищої освіти : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. 
екон. відносини" / Красовська Олена Юріївна ; Дніпропетров. ун-т економіки та пра-
ва, [Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана]. — Дніпропетровськ, 2010. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2010-5390 А] 

 УДК 339.92:378 
2196. Кулик Ю. Є. Інтернаціоналізація професійного розвитку менеджерів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Кулик Юрій Євгенович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6147 А] УДК 339.9 

2197. Кулініч Т. М. Оптимізація ресурсоспоживання в системі завдань 
інноваційного розвитку та міжнародної конкурентоспроможності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. 
екон. відносини" / Кулініч Тетяна Михайлівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і 
міжнар. відносин, [Ін-т міжнар. відносин Нац. авіац. ун-ту]. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5391 А] УДК 339.92 

2198. Савченко Е. О. Розвиток транснаціонального виробництва через прямі 
іноземні інвестиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Савченко Едуард Олексійович ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2010-6172 А] УДК 339.9 

2199. Тимків І. В. Соціально-економічні імперативи глобального розвитку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Тимків Ірина Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5156 А] УДК 339.9 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

2200. Мельничук Н. Ю. "Злочин" та "покарання" у філософсько-правовому 
вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.12 "Фі-
лософія права" / Мельничук Наталія Юріївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — 
Львів, 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34. — 100 пр. — [2010-4576 А] 

 УДК 340.12:343.21 

На ступінь кандидата 

2201. Грабовська Г. М. Організаційно-правові засади розвитку освіти в період 
української національної революції 1917—1921 рр. автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія 
політ. і прав. учень" / Грабовська Ганна Миронівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-5512 А]
 УДК 34:37](477)"1917/1921" 
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2202. Дутко А. О. Юридичні конструкції та їх використання в законотворчій 
практиці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Дутко Альона 
Олександрівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5098 А] УДК 340.134(477) 

2203. Золотар О. О. Правова охорона як складова інформаційної безпеки 
цивільної авіації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Золотар Ольга Олексіїв-
на ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Ін-т повітр. і косм. права та мас. 
комунікацій Нац. авіац. ун-ту]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-5589 А] УДК 34:629.73 

2204. Ковтонюк А. М. Генезис праворозуміння Ганса Кельзена : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
права ; історія політ. і прав. учень" / Ковтонюк Алла Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6262 А] УДК 340.124(092) 

2205. Молибога М. П. Тлумачення (інтерпретація) правових норм: наукове та 
практичне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Молибога 
Микола Павлович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6233 А] УДК 340.132.6 

2206. Попович О. С. Правові засади і особливості самоврядування вірменських 
громад на українських землях у складі Польщі та Речі Посполитої (1349—1795 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Попович Орест Степанович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-5817 А] УДК 34(477)(=19)"1349/1795" 

2207. Самбор М. А. Інтерес в праві: загальнотеоретичні аспекти розуміння та 
реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Самбор 
Микола Анатолійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5856 А] УДК 340.11 

2208. Супрун В. М. Теоретико-правові основи інформаційного суверенітету : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Супрун Володимир Миколайо-
вич ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). 
— 100 пр. — [2010-4673 А] УДК 340.15 

2209. Тарнавська А.-Н. О. Статусно-ролева диференціація у праві як прояв 
соціальної стратифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Тарнавська Анна-Наталія Олександрівна ; Нац. 
акад. внутр. справ. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-5907 А] УДК 340.12 

2210. Шандра Р. С. Волоське право та особливості його застосування на 
українських землях (ХІІІ—ХVIII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. 
учень" / Шандра Роман Станіславович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5997 А] 

 УДК 340.141(477)"12/17" 
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2211. Штурмак Н. Л. Релігійні підходи до праворозуміння: порівняльний аналіз : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Штурмак Наталія Леонідівна ; 
Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-5358 А] УДК 340.15:2-9 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

2212. Войченко С. В. Договори Ради Європи в кримінально-правовій сфері та 
їх імплементація в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Войченко Сергій Вікторович ; Нац. ун-т "Одес. 
юрид. акад.". — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-5493 А] УДК 341.24:341.176(4) 

2213. Гутник В. В. Кримінально-процесуальні гарантії учасників міжнародних 
збройних конфліктів : (міжнар.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Гутник Віталій Володимиро-
вич ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 
2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5524 А] 

 УДК 341.3:343.13 
2214. Дубас Р. Р. Становлення та розвиток міжнародного енергетичного права 

в умовах глобалізації міжнародних економічних відносин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Дубас Руслан 
Романович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 
23 с. — Бібліогр.: с. 21 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5582 А] УДК 341.29 

2215. Манько Д. Г. Легалізація як правова процедура : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
права ; історія політ. і прав. учень" / Манько Денис Григорович ; Міжнар. гуманіт. 
ун-т, [Одес. нац. юрид. акад.]. — Одеса, 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-5301 А] УДК 341.987 

2216. Онищенко Г. В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Онищенко Ганна Володими-
рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 130 пр. — [2010-5246 А] УДК 341.9 

2217. Отрош М. І. Статус святого престолу у міжнародному праві : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 
Отрош Михайло Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4560 А] 

 УДК 341.215.1:272 
2218. Стрельник О. Л. Обставини, що виключають юридичну відповідаль-

ність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Тео-
рія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Стрельник Ольга Лео-
нідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Ді-
доренка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5899 А]
 УДК 341.242.5 
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342 Державне право. Конституційне право.  
Адміністративне право 

На ступінь доктора 

2219. Волошин Ю. О. Конституційно-правове забезпечення європейської 
міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Воло-
шин Юрій Олексійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Маріупол. 
держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30. — 100 пр. — 
[2010-4974 А] УДК 342(477):339.92 

2220. Завальна Ж. В. Адміністративний договір: теоретичні засади та застосу-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Завальна Жанна Вікторівна ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 29 с. — Бібліогр.: с. 23—27. — 100 пр. — 
[2010-5684 А] УДК 342.924 

2221. Ринажевський Б. М. Адміністративно-правове регулювання діяльності 
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. пра-
во ; інформ. право" / Ринажевський Богдан Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ України. — Х., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (24 назви). — 100 пр. — 
[2010-4631 А] УДК 342.951:355.133](477) 

2222. Стеценко В. Ю. Адміністративно-правове забезпечення запровадження в 
Україні обов'язкового медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. пра-
во" / Стеценко Валентина Юріївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 
40 с. — Бібліогр.: с. 29—37 (71 назва). — 100 пр. — [2010-4668 А] 

 УДК 342.951:[364.3:61](477) 

На ступінь кандидата 

2223. Андрєєв В. І. Роль органів місцевого самоврядування в становленні ма-
лого та середнього підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Андрєєв Віктор 
Іванович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — Х., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4765 А] 

 УДК 342.25:334.72 
2224. Афанасієв Р. В. Адміністративно-правовий режим об'єктів права влас-

ності на природні ресурси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Афанасієв Роман 
Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2010-5165 А] 

 УДК 342.9:349.6 
2225. Баранник І. Г. Адміністративно-правове забезпечення діяльності Дер-

жавного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних 
осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Баранник Ірина Григорівна ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-5681 А] УДК 342.95:351.755 

2226. Барсуков К. В. Адміністративно-правове забезпечення проходження 
служби працівниками органів внутрішніх справ у складі міжнародних миротворчих 
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підрозділів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Барвенко Олена 
Юріївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5452 А] УДК 342.951:351.746 

2227. Бондаренко К. В. Адміністративна відповідальність за порушення анти-
монопольного законодавства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Бон-
даренко Катерина Вікторівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5470 А] УДК 342.95(477) 

2228. Весельська Т. Ф. Адміністративні процедури затримання, огляду, вилу-
чення та їх оскарження в адміністративному судочинстві : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; 
інформ. право" / Весельська Тетяна Федорівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6128 А] УДК 342.922 

2229. Віхляєв М. Ю. Адміністративно-правове регулювання порядку створен-
ня і діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-
цес ; фін. право ; інформ. право" / Віхляєв Михайло Юрійович ; Дніпропетров. держ. 
ун-т внутр. справ, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-5488 А] УДК 342.951:061.2 

2230. Возник М. В. Організаційно-правові засади управління органами внут-
рішніх справ при забезпеченні масових заходів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. 
право" / Возник Михайло Володимирович ; Акад. упр. М-ва внутр. справ. — К., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5491 А] 

 УДК 342.9:351.74(477) 
2231. Голяк Л. В. Інститут спеціалізованого омбудсмана: світовий досвід ор-

ганізації та діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Голяк Людмила Володимирів-
на ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5201 А] 

 УДК 342.97:342.72/.73](477) 
2232. Григоренко Я. О. Функції Верховної Ради Автономної Республіки Крим: 

проблеми теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Григоренко Яна Олек-
сандрівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4979 А] УДК 342.55(477.75) 

2233. Дуравкін П. М. Забезпечення виконання податкового обов'язку : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 
процес ; фін. право ; інформ. право" / Дуравкін Павло Михайлович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-4816 А] УДК 342.743 

2234. Дюкарєв В. П. Адміністративно-правовий статус Державного комітету 
фінансового моніторингу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Дюкарєв Володимир Петрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5543 А] 

 УДК 342.95:351.82](477) 
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2235. Завгородній В. А. Адміністративно-правове регулювання взаємодії 
органів внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-
цес ; фін. право ; інформ. право" / Завгородній Віталій Анатолійович ; Дніпропетров. 
держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-5555 А] УДК 342.922+342.95 

2236. Зливко С. В. Правові та організаційні засади діяльності Державної 
кримінально-виконавчої служби України в сучасних умовах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Зливко Станіслав Володимирович ; Нац. ун-т держ. податк. 
служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2010-4989 А] УДК 342.97:343.811](477) 

2237. Кадикало О. І. Офіційне тлумачення норм Конституції і законів консти-
туційними судами : (на прикл. України та країн СНД) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. пра-
во / Кадикало Оксана Ігорівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5216 А] УДК 342.565.2(477) 

2238. Лазаренко В. А. Адміністративно-правове регулювання екологічної без-
пеки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Лазаренко Валентин 
Адамович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Відкритий міжнар. ун-т розв. 
людини "Україна"]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 ( 9 назв). — 100 пр. — 
[2010-5661 А] УДК 342.9(477) 

2239. Литвин Н. А. Адміністративно-правове забезпечення діяльності третей-
ських судів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Литвин Наталія 
Анатоліївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5669 А] 

 УДК 342.95:347.918 
2240. Лопатін С. І. Адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення 

права громадян на інформацію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Лопатін 
Сергій Ігорович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5400 А] 

 УДК 342.922:342.727 
2241. Мармилова Т. Д. Підстави та порядок встановлення та реалізації митних 

пільг та преференцій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Мармилова 
Тетяна Дмитрівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-5403 А] УДК 342.951:339.543.66(477) 

2242. Мартишко А. Ю. Адміністративно-правове забезпечення охорони гро-
мадського порядку ОВС під час проведення спортивних заходів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Мартишко Андрій Юрійович ; Акад. упр. М-ва внутр. справ, 
[Київ. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-5697 А] УДК 342.951:351.74 

2243. Маслова Я. І. Адміністративно-правові засади управління у сфері авто-
мобільних доріг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Маслова Яна 
Іванівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-5698 А] УДК 342.951:625.7](477) 

2244. Минюк О. Ю. Адміністративно-правове регулювання біржової діяль-
ності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Минюк Олена Юріївна ; 
Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5013 А] УДК 342.97:347.731.1 

2245. Мукшименко А. П. Адміністративно-правове забезпечення громадсько-
го контролю за дотриманням прав людини при виконанні кримінальних покарань : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Мукшименко Алла Петрівна ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ, [Київ. міжнар. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-5720 А] УДК 342.922:343.8 

2246. Нечитайло О. М. Доказування в адміністративних справах, що виникають 
з податкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Нечитайло Олек-
сандр Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2010. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5732 А] УДК 342.95:336.22 

2247. Огаренко Є. А. Адміністративно-правове регулювання діяльності вищих 
навчальних закладів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Огаренко 
Євген Анатолійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5411 А] УДК 342.951:37(477) 

2248. Пивовар І. В. Адміністративна відповідальність за порушення законо-
давства про культурну спадщину України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. пра-
во" / Пивовар Ірина Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Київ. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-5801 А] УДК 342.951:351.852 

2249. Плохой І. І. Адміністративно-правові форми забезпечення органами 
державної влади громадської безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пло-
хой Ігор Іванович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5805 А] УДК 342.951 

2250. Потапенко С. В. Диспозитивність як принцип адміністративного процесу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Потапенко Сергій Володимирович ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-5819 А] УДК 342.565(477) 

2251. Пристінський І. О. Адміністративно-правовий статус релігійних орга-
нізацій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Пристінський Іван Олек-
сандрович ; Нац. акад. внутр. справ, [Крим. юрид. ін-т Одес. держ. ун-ту внутр. 
справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-6167 А] УДК 342.951:2-78(477) 

2252. Прищепа О. І. Правові акти органів виконавчої влади в системі право-
вих актів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
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12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Прищепа Олег Іва-
нович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України, [Нац. юрид. акад. України ім. Яро-
слава Мудрого]. — Х., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-5823 А] УДК 342.924(477) 

2253. Саєнко М. І. Правове регулювання державного контролю у сфері фінан-
сових послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Саєнко Марина 
Іванівна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6173 А] 

 УДК 342.951:[336:338.46(477)] 
2254. Сіверін В. І. Адміністративно-правові засади надання дозвільних послуг 

суб'єктами публічної адміністрації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Сіверін Володимир Іванович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5873 А] УДК 342.922 

2255. Сорочик Ю. Ю. Адміністративно-правове забезпечення протидії орга-
нізованій злочинності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Сорочик 
Юрій Юрійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Відкритий міжнар. ун-т 
розв. людини "Україна"]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-6305 А] УДК 342.922+343.8](477) 

2256. Стаднік Г. В. Державна виконавча служба України як суб'єкт публічної 
фінансової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Стаднік Геннадій 
Васильович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6307 А] 

 УДК 342.6:347.739](477) 
2257. Стрекалов А. Є. Обмеження основних прав та свобод людини і громадя-

нина як інститут конституційного права України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / 
Стрекалов Андрій Євгенович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4669 А] УДК 342.76(477) 

2258. Тамбовцев В. Є. Адміністративно-правова протидія ухиленню від спла-
ти податку на додану вартість та його незаконному відшкодуванню : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Тамбовцев Володимир Євгенович ; Держ. н.-д. ін-т М-ва 
внутр. справ України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. 
— [2010-5904 А] УДК 342.9:336.226.322 

2259. Темех І. Т. Конституційно-правовий статус правозахисних громадських 
організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.02 "Конституц. право" ; муніцип. право / Темех Ігор Теодозійович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
200 пр. — [2010-5423 А] УДК 342(477) 

2260. Тулянцева І. В. Правове регулювання переміщення культурних цін-
ностей через митний кордон України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ту-
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лянцева Інна Василівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5940 А] 

 УДК 342.951:351.853(477) 
2261. Хохленко О. М. Адміністративно-правові засади діяльності місцевих 

державних адміністрацій у сфері освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. пра-
во" / Хохленко Ольга Миколаївна ; Акад. упр. М-ва внутр. справ, [Київ. держ. акад. 
вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного]. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4713 А] УДК 342.922+351.851](477) 

2262. Чапала О. Ю. Адміністративно-правове регулювання проходження 
служби в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. пра-
во" / Чапала Ольга Юріївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 —17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5979 А] УДК 342.951:351.74](477) 

2263. Шкарупа К. В. Адміністративна відповідальність за невиконання закон-
них вимог державного виконавця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Шкарупа Костянтин Вікторович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Нац. 
акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6104 А] 

 УДК 342.951:351.87](477) 
2264. Яремчук К. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів 

виконавчої влади у сфері захисту рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. пра-
во" / Яремчук Костянтин Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України. — К., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 130 пр. — [2010-5199 А]
 УДК 342.9:632.93 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

2265. Стратонов В. М. Теоретичні основи та практика пізнавальної діяльності 
слідчого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кри-
мін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Стра-
тонов Василь Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Херсон. держ. ун-т]. — 
Х., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34. — 100 пр. — [2010-5898 А] УДК 343.982 

2266. Чернявський С. С. Теоретичні та практичні основи методики розсліду-
вання фінансового шахрайства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; опера-
тив.-розшук. діяльн." / Чернявський Сергій Сергійович ; Нац. акад. внутр. справ. — 
К., 2010. — 34 с. : — Бібліогр.: с. 23—31. — 100 пр. — [2010-6192 А] 

 УДК 343.37:336.717 

На ступінь кандидата 

2267. Андрусів В. Г. Участь адвоката-захисника в суді першої інстанції у 
кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; опера-
тив.-розшук. діяльн." / Андрусів Валерій Григорович ; Акад. упр. М-ва внутр. справ, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-5601 А] УДК [343.192:347.964.1](477) 
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2268. Бабанли Р. Ш. Погроза вбивством: значення та місце в системі кри-
мінального права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Бабанли 
Расім Шагінович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5166 А] 

 УДК 343.434(477) 
2269. Буртовой М. О. Документ як предмет злочинів у сфері господарської 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Буртовой Мак-
сим Олександрович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-6248 А] 

 УДК 343.522 
2270. Градецька Н. М. Сім'я як суб'єкт запобігання злочинності неповнолітніх : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Градецька Наталія Миколаївна ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-5514 А] УДК 343.85:343.62 

2271. Дзюрбель А. Д. Слідчі помилки: шляхи їх попередження, виявлення та 
усунення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-
мін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Дзюр-
бель Андрій Дарійович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 16, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6137 А] 

 УДК 343.102+343.159 
2272. Дирдін М. Є. Повторність у слідчій діяльності : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміна-
лістика ; суд. експертиза" / Дирдін Максим Євгенович ; Акад. упр. М-ва внутр. справ, 
[Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-4982 А] УДК 343.985 

2273. Дячук В. І. Використання спеціальних знань при розслідуванні дорожньо-
транспортних пригод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оперативно-
розшукова діяльність" / Дячук Василь Іванович ; Акад. упр. М-ва внутр. справ, [Київ. 
нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. 
— [2010-5544 А] УДК 343.985 

2274. Звенигородський О. М. Контроль та нагляд кримінально-виконавчої 
інспекції за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. пра-
во та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Звенигородський Олександр Михай-
лович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6141 А] УДК 343.847 

2275. Кацавець Р. С. Судові промови державного обвинувача та адвоката-за-
хисника у кримінальному судочинстві України: правові, етичні, логічні та мовні проб-
леми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Кацавець 
Руслан Сергійович ; Акад. адвокатури України. — К., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5108 А] УДК 343.131 

2276. Конюшенко Я. Ю. Доказування на досудовому провадженні у кримі-
нальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 



   

 
64 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; опера-
тив.-розшук. діяльн." / Конюшенко Яна Юріївна ; Акад. упр. М-ва внутр. справ. — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5630 А] 

 УДК 343.14(477) 
2277. Копильченко Т. Ю. Експертні помилки у почеркознавчому дослідженні 

та шляхи їх подолання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-
розшук. діяльн." / Копильченко Тетяна Юріївна ; Акад. упр. М-ва внутр. справ, 
[Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — К., 2010. 
— 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5631 А] 

 УДК 343.98 
2278. Коровайко О. І. Особливості провадження дій, спрямованих на збирання 

та перевірку доказів в ході судового слідства : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. екс-
пертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Коровайко Олександр Іванович ; Одес. нац. 
юрид. акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-5635 А] УДК 343.139 

2279. Крилова І. І. Акти прокурорського реагування: правовий статус та реа-
лізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоуст-
рій ; прокуратура та адвокатура" / Крилова Ірина Іванівна ; Акад. адвокатури Украї-
ни. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5649 А]
 УДК 343.163(477) 

2280. Крих Т. Я. Незаконна приватизація державного, комунального майна за 
кримінальним правом України: юридичний аналіз складу злочину : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримі-
нологія ; кримін.-виконав. право" / Крих Тетяна Ярославівна ; Львів. держ. ун-т 
внутр. справ. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-4515 А] УДК 343.37(477) 

2281. Кубарєва О. В. Розслідування злочинів, пов'язаних з реалізацією вибор-
чого права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. 
діяльн." / Кубарєва Ольга Володимирівна ; Акад. упр. М-ва внутр. справ, [Київ. нац. 
ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-4518 А] УДК 343.98 

2282. Кухарук Ю. О. Правова проблема усунення захисника від участі у справі 
в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза" / 
Кухарук Юлія Олександрівна ; Акад. адвокатури України. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5051 А] УДК 343.131(477) 

2283. Літвінова І. Ф. Гарантії недоторканності житла чи іншого володіння 
особи у кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експер-
тиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Літвінова Ірина Феофанівна ; Акад. упр. М-ва внутр. 
справ, [Ін-т землевпорядкування та інформ. технологій при Нац. авіац. ун-ті]. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4537 А] 

 УДК 343.132:343.44](477) 
2284. Майстренко М. М. Кримінологічна характеристика та попередження ор-

ганами внутрішніх справ злочинів проти громадської безпеки, предметами яких є 
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зброя, бойові припаси та вибухові речовини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. 
право" / Майстренко Марія Миколаївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4872 А] 

 УДК 343.851:343.34 
2285. Онишко О. В. Організаційно-правові засади інституту регулювання по-

даткового боргу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Онишко Олег Володи-
мирович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2010-5744 А] 

 УДК 343.359.2:336.225.68 
2286. Остапенко С. І. Кримінально-процесуальні гарантії права потерпілого на 

відшкодування шкоди, завданої злочином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експер-
тиза" / Остапенко Станіслав Іванович ; Акад. упр. М-ва внутр. справ, [Київ. нац. ун-т 
внутр. справ]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5750 А]
 УДК 343.121 

2287. Павленко С. В. Засоби забезпечення законності та правопорядку в діяль-
ності органів місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Павленко Сергій 
Валерійович ; Класич. приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-6161 А] УДК 343.851:352.07 

2288. Присяжнюк І. І. Кримінальна відповідальність за порушення недо-
торканності житла або іншого володіння особи в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-
виконав. право" / Присяжнюк Іван Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права НАН України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5822 А] УДК 343.4(477) 

2289. Рудник Т. В. Реалізація принципу гуманізму при виконанні та відбуванні 
покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / 
Рудник Тетяна Вікторівна ; Акад. адвокатури України, [Київ. нац. ун-т внутр. справ]. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4910 А] 

 УДК 343.8:343.26 
2290. Сидорчук О. О. Суд присяжних у Правобережній Україні: створення та 

діяльність (1880—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / 
Сидорчук Олег Олександрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5867 А] 

 УДК 343.195(477.4)"1880/1917" 
2291. Синчук О. В. Типові версії в структурі криміналістичної методики : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. про-
цес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Синчук Олек-
сандр Васильович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5870 А] УДК 343.985 

2292. Скільська Л. Д. Кримінально-процесуальні та тактико-криміналістичні 
особливості фіксації результатів огляду місця події : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. 
експертиза ; оператив.-розшук. діяльн." / Скільська Любов Дмитрівна ; Акад. адвока-
тури України, [Юрид. ін-т Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника]. — К., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5883 А] УДК 343.132 

2293. Слуцька Т. І. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або 
службових повноважень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Слуцька 
Тетяна Іванівна ; Держ. н.-д. ін-т М-ва внутр. справ. України, [Київ. нац. ун-т внутр. 
справ]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5888 А]
 УДК 343.353 

2294. Сорока С. О. Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. пра-
во та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Сорока Світлана Олександрівна ; 
Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького]. — Львів, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5040 А] 

 УДК 343.575(477) 
2295. Янченко І. М. Кримінально-процесуальний примус при провадженні 

слідчих дій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика ; суд. експертиза ; оператив.-розшук. 
діяльн." / Янченко Інна Миколаївна ; Нац. акад. прокуратури України, [Харків. нац. 
ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-4948 А] УДК 343.132 

2296. Яремко Г. З. Бланкетні диспозиції в статтях особливої частини Кримі-
нального кодексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Яремко 
Галина Зіновіївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4949 А] УДК 343.21(477) 

346 Господарське право. Правові основи державного  
регулювання економіки 

На ступінь доктора 

2297. Валітов С. С. Становлення та розвиток антимонопольно-конкурентного 
законодавства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Валітов Салават Сагадатгарійо-
вич ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2010. — 31 с. — Бібліогр.: 
с. 24—28. — 100 пр. — [2010-5478 А] УДК 346.545/.546(477) 

На ступінь кандидата 

2298. Гурова А. І. Судовий захист немайнових прав суб'єктів господарюван-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 
право, госп.-процес. право" / Гурова Анастасія Ігорівна ; НАН України, Ін-т екон.-
прав. дослідж., [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-5523 А] УДК 346.91 

2299. Подоляк С. А. Правові підстави та наслідки визнання господарських 
договорів недійсними та неукладеними в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Подо-
ляк Світлана Анатоліївна ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук 
України, [Київ. ун-т права НАН України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-4615 А] УДК 346.3(477) 
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347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

2300. Бондаренко Л. О. Участь юридичних осіб системи МВС України у 
цивільно-правових відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. 
право" / Бондаренко Леонід Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6005 А] 

 УДК 347.122:351.74](477) 
2301. Майоров В. О. Цивільно-правове регулювання договорів в банківській 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Майоров Василь 
Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5235 А] 

 УДК 347.133.2:336.71](477) 
2302. Мухамєдова Е. Е. Цивільно-правові аспекти реалізації особистих немай-

нованих прав фізичної особи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. 
приват. право" / Мухамєдова Ельміра Енверівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5721 А]
 УДК 347.12 

2303. Перова О. В. Недійсність правочину, який порушує публічний порядок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Перова Олена Во-
лодимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2010. — 15 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4606 А] УДК 347.132.14 

2304. Романюк Я. М. Підстави і цивільно-правові наслідки визнання правочину 
недійсним : (на матеріалах суд. практики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; 
міжнар. приват. право" / Романюк Ярослав Михайлович ; НАН України, Ін-т держави 
і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5259 А] УДК 347.13 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

2305. Кудінов В. О. Правове регулювання земельної реформи в Україні в умо-
вах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Кудінов 
Володимир Олексійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5005 А] 

 УДК 347.235(477) 
2306. Нагнибіда В. І. Речові права на чуже майно: порівняльно-правовий ас-

пект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Нагнибіда Володи-
мир Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-5722 А] УДК 347.25 
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2307. Яценко Д. М. Право користування чужою земельною ділянкою для забу-
дови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Яценко Дмитро 
Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4956 А] УДК 347.256 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

2308. Батожська О. В. Договір зберігання автотранспортних засобів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та 
цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Батожська Олександра 
Василівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-6121 А] УДК 347.459:656.1/.5(477) 

2309. Зозуляк О. І. Договір як правова форма реалізації цивільної право-
суб'єктності юридичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Зозуляк Ольга Ігорівна ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук 
України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6258 А]
 УДК 347.44 

2310. Озернюк Г. В. Рентні договори в системі цивільно-правових договорів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Озернюк Ганна 
Володимирівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-5738 А] УДК 347.464 

2311. Проценко В. В. Агентський договір : порівняльно-правовий аналіз за за-
конодавством України та Республіки Молдова : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне пра-
во ; міжнар. приват. право" / Проценко Володимир Васильович ; НДІ приват. права і 
підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6297 А] УДК 347.44(477) 

2312. Смілянець І. П. Заміна боржника у зобов'язанні за цивільним законодав-
ством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Смілянець Ірина Петрівна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5892 А] УДК 347.435(477) 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право.  
Зобов'язання за законом 

На ступінь кандидата 

2313. Михайлов С. В. Цивільно-правова відповідальність у сфері надання ме-
дичних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Ми-
хайлов Сергій Васильович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 17 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6158 А] 

 УДК 347.56:614.25 
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347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь доктора 

2314. Нелін О. І. Еволюція спадкового права в Україні : (іст.-прав. аспект) : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права ; історія політ. і прав. учень" / Нелін Олександр Іванович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 39 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 
100 пр. — [2010-6272 А] УДК 347.65/.68(477)(091) 

На ступінь кандидата 

2315. Черновалюк Ю. Ю. Реалізація права на сім'ю шляхом створення дитя-
чих будинків сімейного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. при-
ват. право" / Черновалюк Юлія Юріївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5986 А] 

 УДК 347.61/.64(477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 

2316. Джуринський О. О. Захист від недобросовісної конкуренції : (цивіл.-
прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Джуринський Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6136 А] УДК 347.776 

2317. Морозов С. М. Правове регулювання усунення подвійного оподаткуван-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Морозов Сергій Миколайович ; Нац. 
ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-4590 А] УДК 347.73:336.227.1 

2318. Огнев'юк Г. З. Представник у справах інтелектуальної власності (па-
тентний повірений) як суб'єкт цивільно-правових відносин : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес ; 
сімейне право ; міжнар. приват. право" / Огнев'юк Ганна Зіновіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 200 пр. — 
[2010-6073 А] УДК 347.77 

2319. Сарана С. В. Систематизація податкового законодавства України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і 
процес ; фін. право ; інформ. право" / Сарана Сергій Володимирович ; Нац. ун-т 
Держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5147 А] УДК 347.73:336.22](477) 

2320. Симонян Ю. Ю. Корпоративні відносини у командитних товариствах 
(цивіл.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Си-
монян Юлія Юріївна ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5868 А] УДК 347.723 

2321. Стаценко А. В. Правове регулювання місцевих податків та зборів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 
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процес ; фін. право ; інформ. право" / Стаценко Артур Володимирович ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). 
— 100 пр. — [2010-4930 А] УДК 347.73:336.22]:352 

2322. Шишка І. Р. Договір на маркетингові дослідження : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. про-
цес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / Шишка Ігор Романович ; НДІ приват. 
права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2010-4747 А] УДК 347.75 

2323. Ящищак О. Р. Державне регулювання ринку фінансових послуг в Ук-
раїні: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / 
Ящищак Оксана Романівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецько-
го. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6120 А]
 УДК 347.734(477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

2324. Волосенко С. О. Принципи загальності та об'єктивної істини у цивіль-
ному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес ; сімейне право ; міжнар. приват. право" / 
Волосенко Сергій Олександрович ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. 
прав. наук України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. 
— [2010-6284 А] УДК 347.9(477) 

2325. Глущенко С. В. Касаційне оскарження як конституційна засада перевір-
ки судових рішень в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Глущенко Світлана 
Володимирівна ; Акад. адвокатури України. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— 100 пр. — [2010-4799 А] УДК 347.957(477) 

2326. Муза О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку адміністративної 
юстиції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Муза Олег Валентино-
вич ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6234 А] УДК 347.998.85(477) 

2327. Рекун В. А. Третейські суди в Україні: організаційно-правові аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоуст-
рій ; прокуратура та адвокатура" / Рекун Віктор Анатолійович ; Одес. нац. юрид. 
акад. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5835 А]
 УДК 347.918(477) 

2328. Умнова О. В. Докази в адміністративному судочинстві при поновленні 
на публічну службу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Умнова Олена Воло-
димирівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5947 А] УДК 347.998.85 

2329. Цакадзе Н. Ч. Прокуратура в системі органів державної влади в Україні: 
статус, функції, перспективи реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій ; прокуратура та адвокатура" / Цакадзе 
Нугзар Чингізович ; Акад. адвокатури України. — К., 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 
(4 назви). — 100 пр. — [2010-5973 А] УДК 347.963(477) 
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349 Спеціальні галузі права. Галузі права змішаного характеру 

349.2 Трудове право 

На ступінь кандидата 

2330. Вапнярчук Н. М. Правове регулювання дисциплінарної відповідальності 
державних службовців в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Вапнярчук Наталія 
Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5682 А] УДК 349.22:331.108.64 

2331. Гаврилов Е. В. Особливості правового регулювання відносин із праце-
влаштування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Гаврилов Едуард Валентинович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5577 А] УДК 349.2:331.108.2 

2332. Голікова К. О. Правове регулювання професійної підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації працівників на підприємствах в умовах ринкової еко-
номіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 
право ; право соц. забезп." / Голікова Катерина Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-5683 А] УДК 349.22:331.108.45 

2333. Горіславська І. В. Правове регулювання страхових відносин сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. пра-
во ; природоресурс. право" / Горіславська Інна Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). 
— 140 пр. — [2010-4978 А] УДК 349.2:368.5 

2334. Короленко В. М. Правове регулювання здійснення представницької 
функції профспілок в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Короленко Віталій Михайло-
вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [НДІ приват. права і підприємництва Нац. 
акад. прав. наук України]. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-5637 А] УДК 349.2:331.105.441](477) 

2335. Краєвська В. О. Теоретико-правові та практичні аспекти вивільнення 
працівників та їх подальшої зайнятості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Краєвська 
Вікторія Олегівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5645 А] УДК 349.2(477) 

2336. Целовальніченко Н. Є. Основні правові проблеми захисної функції тру-
дового права в аспекті розвитку соціального партнерства на підприємстві : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право ; право 
соц. забезп." / Целовальніченко Наталія Євгеніївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
димира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-5976 А] УДК 349.2 

2337. Чорноус О. В. Правові основи проходження служби в органах внут-
рішніх справ особами жіночої статі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право ; право соц. забезп." / Чорноус Олена 
Василівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. 
справ]. — Луганськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-5988 А] УДК 349.2-055.2:351.74 
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349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

2338. Городецька І. А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність державного 
інспектора з контролю за використанням та охороною земель : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. 
право ; інформ. право" / Городецька Ірина Альбінівна ; Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
120 пр. — [2010-5769 А] УДК 349.415 

2339. Ріпенко А. І. Правове регулювання використання земель житлової та 
громадської забудови для благоустрою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; приро-
доресурс. право" / Ріпенко Артем Ігорович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України, [Одес. нац. юрид. акад.]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-5838 А] УДК 349.414:332.334 

2340. Садовой С. М. Правове регулювання виробництва зерна в Україні : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 
право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Садовой Сергій Мико-
лайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 13 с. 
— Бібліогр.: с. 11 (4 назви). — 100 пр. — [2010-5146 А] УДК 349.42(477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища. 
Екологічне право 

На ступінь кандидата 

2341. Кишко-Єрлі О. Б. Правове регулювання використання відновлюваних 
джерел енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Кишко-
Єрлі Оксана Борисівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 
К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5219 А] 

 УДК 349.6(477) 
2342. Краснова Ю. А. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки 

в галузі авіації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.06 "Земел. право ; аграр. право ; екол. право ; природоресурс. право" / Краснова 
Юлія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5114 А] УДК 349.6:656.7 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь доктора 

2343. Маматова Т. В. Теоретико-методологічні засади реалізації функції дер-
жавного контролю як публічної послуги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Маматова Тетяна Вале-
ріївна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 27—33 (57 назв). — 100 пр. — [2010-6155 А] УДК 35.072.2.048(477) 

На ступінь кандидата 

2344. Артеменко Н. Ф. Управління професіоналізацією кадрів державної служби 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
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25.00.03 "Держ. служба" / Артеменко Наталія Федорівна ; Дніпропетров. регіон. ін-т 
держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5446 А] 

 УДК 35.082.4(477) 
2345. Гайдученко С. О. Формування інноваційної технології оцінювання в 

управлінні персоналом державної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Гайдученко Світлана Олек-
сандрівна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Пре-
зидентові України, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Пре-
зидентові України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 120 пр. — [2010-4792 А] УДК 35.082.4 

2346. Ярощук В. М. Державне управління розвитком регіонів: теоретико-
історичні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Ярощук Віталій Мефодійович ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-5438 А] УДК 35.071.55(477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

2347. Курко М. Н. Адміністративно-правове регулювання вищої освіти в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Курко Микола Нестерович ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 36—37 (23 назви). — 
100 пр. — [2010-5657 А] УДК 351.851 

2348. Лахижа М. І. Модернізація публічної адміністрації в Україні в умовах 
євроінтеграції: теоретичні та практичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Ла-
хижа Микола Іванович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Полтав. ун-т 
економіки і торгівлі]. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 25—33 (79 назв). — 100 пр. 
— [2010-5393 А] УДК 351(477) 

2349. Міненко В. Л. Удосконалення механізмів державного регулювання рин-
ку праці в умовах інтеграції у світову економіку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Міненко 
Володимир Леонідович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. 
регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (30 назв). — 
100 пр. — [2010-5711 А] УДК 351.83 

2350. Олійченко І. М. Розвиток інформаційного забезпечення органів дер-
жавної влади на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Олійченко Ігор Михайло-
вич ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Чернігів. держ. техн. ун-т]. 
— К., 2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (48 назв). — 100 пр. — [2010-5127 А]
 УДК 352/354:004.4 

2351. Полякова Л. П. Державне управління інформаційно-освітнім середови-
щем інноваційних університетських комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Полякова 
Лариса Петрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—33 (31 назва). — 100 пр. — [2010-5812 А] УДК 351.851 
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2352. Пономаренко О. В. Теоретико-методологічні основи механізмів держав-
ного управління соціальними проектами та програмами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Поно-
маренко Олена Вікторівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — 100 пр. — [2010-6296 А] УДК 351.82 

2353. Прокопенко Л. Л. Державне управління освітою в Україні: становлення 
та розвиток (IX — початок XX) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Прокопенко Леонід Льво-
вич ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. 
упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2010. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 27—33 (66 назв). — 100 пр. — [2010-4622 А] УДК 351.851(477)"08/19" 

2354. Сиченко В. В. Механізми державного регулювання системи вищої освіти 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сиченко Віктор Володимирович ; НАН України, 
Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—36 (47 назв). — 100 пр. — [2010-5149 А] УДК 351.851 

2355. Якимчук Н. Я. Правовий статус розпорядників бюджетних коштів в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Якимчук Наталія Яківна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (46 назв). — 100 пр. 
— [2010-4758 А] УДК 351.72 

На ступінь кандидата 

2356. Авдєєва В. М. Державний механізм фінансового регулювання розвитку 
малого бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Авдєєва Вікторія Миколаївна ; Донец. держ. 
ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2010-5443 А] УДК 351.82:334 

2357. Астапова Т. О. Адаптація зарубіжного досвіду реформування діяльності 
органів місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Астапова Тетяна 
Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 
держ. упр. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5448 А]
 УДК 352.07(477) 

2358. Ахмедова О. О. Удосконалення механізму державного управління зайня-
тістю населення в регіоні на засадах впровадження індивідуально орієнтованих про-
грам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Ме-
ханізми держ. упр." / Ахмедова Олена Олегівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5450 А] 

 УДК 351.82:331.5 
2359. Басс В. О. Організаційно-правові засади створення місцевої міліції в Ук-

раїні : порівняльний аналіз з діяльністю муніципальної поліції зарубіжних країн : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Басс Вікторія Олександрівна ; Акад. 
упр. М-ва внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 150 пр. — 
[2010-5453 А] УДК 351.74(477) 

2360. Біль М. М. Механізм державного управління туристичною галуззю : (регіон. 
аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Біль Мар'яна Михайлівна ; Львів. регіон. ін-т держ. 
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упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2010-4779 А] УДК 351:338.48 

2361. Гаман Н. О. Пріоритети та інструментарій державної політики зай-
нятості населення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гаман Наталія Олександрівна ; 
М-во регіон. розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4794 А] УДК 354:331.5](477) 

2362. Ганєва О. М. Механізми реалізації житлової політики держави на регіо-
нальному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ганєва Олена Миколаївна ; НАН України, 
Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5768 А] УДК 351.82:332.12 

2363. Клименко О. М. Формування державної інноваційно-інвестиційної про-
мислової політики в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Клименко Оксана Миколаївна ; 
М-во регіон. розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5220 А] УДК 351.82(477) 

2364. Комисаренко Е. Е. Формування механізмів державного регулювання 
розвитком трансплантології в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Комисаренко Елеонора 
Едуардівна ; Класич. приват. ун-т, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Запоріжжя, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6223 А] 

 УДК 351.773:616-089.843(477) 
2365. Кононенко М. М. Соціальна взаємодія органів місцевого самоврядуван-

ня та територіальних громад в умовах демократизації в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядуван-
ня" / Кононенко Михайло Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5000 А] УДК 352.07:316.472 

2366. Кряж М. С. Державна політика забезпечення соціально вразливих верств 
населення України лікарськими засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кряж Максим 
Сергійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 
держ. упр. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-4517 А] УДК 351.773 

2367. Кушнірчук Ю. М. Оподаткування економічних ресурсів в системі за-
безпечення економічної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 21.04.01. "Екон. безпека держави" / Кушнірчук Юлія Мико-
лаївна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Львів. комерц. 
акад. Укоопспілки]. — Львів, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19. — 100 пр. — [2010-6150 А] УДК 351.863(477) 

2368. Макаренко І. О. Механізми реалізації державної промислової політики 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Макаренко Ірина Олегівна ; НАН України, Рада по 
вивч. продуктив. сил України, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4562 А] УДК 351.824(477) 

2369. Машурян А. Г. Система стратегічного державного управління аграрним 
сектором в умовах реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Машурян Армен Григо-
рович ; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр. — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4574 А] 

 УДК 351:338.436 
2370. Медяник Г. М. Формування механізмів державного регулювання в сис-

темі фінансування закладів охорони здоров'я комунальної форми власності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Медяник Гаяне Михайлівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6157 А] 

 УДК 351.71+353.8 
2371. Небожук Р. А. Державна політика щодо релігії та церкви: порівняльний 

аналіз українського і російського досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Небожук 
Роман Андрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5728 А] УДК 351.857 

2372. Ольховська С. М. Адміністративний договір в діяльності органів внутріш-
ніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Ольховська Світлана 
Миколаївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — Х., 
2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5742 А] 

 УДК 351.743:347.440](477) 
2373. Панасюк О. В. Адміністративно-правові засади забезпечення законності 

і дисципліни в органах державної податкової служби України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. пра-
во ; інформ. право" / Панасюк Оксана Володимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5757 А]
 УДК 351.741 

2374. Петришина М. О. Нормотворча діяльність в органах місцевого самовря-
дування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 
12.00.02 "Конституц. право ; муніцип. право" / Петришина Марина Олександрівна ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5130 А] УДК 352.075.1(477) 

2375. Погайдак О. Б. Організаційно-економічний механізм соціального стра-
хування (на випадок тимчасової втрати працездатності) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. 
економіка і політика" / Погайдак Ольга Богданівна ; НАН України, Рада по вивч. 
продуктив. сил України, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — К., 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2010-4612 А]
 УДК 351.84:364.32 

2376. Протас В. М. Удосконалення механізму управління стратегічним роз-
витком міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Протас Владислав Миколайович ; Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5028 А] УДК 352.072.2 

2377. Сідак С. П. Адміністративно-правова охорона права на підприємницьку 
діяльність в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Сідак Сергій 
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Петрович ; Держ. н.-д. ін-т М-ва внутр. справ України. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5876 А] УДК 351.713:334.722 

2378. Скопич О. Д. Контроль у системі місцевого самоврядування України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. 
самоврядування" / Скопич Олександр Дмитрович ; НАН України, Рада по вивч. про-
дуктив. сил України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-5885 А] УДК 352(477) 

2379. Скрипченко Н. М. Організаційно-інструментальне забезпечення управ-
ління стійким розвитком адміністративних районів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Скрип-
ченко Наталія Миколаївна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5886 А] УДК 352.078 

2380. Сметанін Р. В. Управління процесом децентралізації державної влади і 
розвитку місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Сметанін Ро-
ман Вікторович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5890 А] УДК 351.82:352 

2381. Соколов А. В. Розвиток інформаційного забезпечення системи держав-
ного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Соколов Андрій Васильович ; М-во регіон. 
розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5895 А] УДК 354(477) 

2382. Спаських О. Ю. Розробка механізму ефективного державного управлін-
ня власністю в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Спаських Олексій Юрійович ; Донец. 
держ. ун-т упр., [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-6306 А] 

 УДК 353:332.1](477) 
2383. Стародубцев С. Є. Механізми державного управління природокористу-

ванням урбанізованих територій на інноваційній основі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ста-
родубцев Сергій Євгенійович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, 
[Донец. держ. ун-т упр.]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
150 пр. — [2010-6177 А] УДК 351.82:504 

2384. Теплова Н. А. Державне управління процесом соціалізації людей з особ-
ливими потребами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Теплова Наталія Анатоліївна ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5909 А] 

 УДК 351.83 
2385. Усков С. В. Формування професійних умінь курсантів у процесі спеціаль-

ної техніко-тактичної підготовки у вищих навчальних закладах МВС України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-
дика навчання" / Усков Сергій Валерійович ; Нац. ун-т оборони України, [Республік. 
вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — К., 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5948 А] УДК 351.74:355.233.22 
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2386. Федорченко І. М. Український національний характер як чинник дер-
жавотворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 
09.00.12 "Українознавство" / Федорченко Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-4695 А]
 УДК 351.858(477) 

2387. Чамлай В. В. Правоохоронна діяльність у сфері державних фінансів в 
УСРР у роки нової економічної політики (1921—1929 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права ; 
історія політ. і прав. учень" / Чамлай Віталій Валентинович ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ України. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (3 назви). — 100 пр. — 
[2010-4726 А] УДК 351.72(477)"1921/1929" 

2388. Червякова О. В. Державне регулювання інфраструктури регіональної 
інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Червякова Ольга Володимирівна ; М-во 
регіон. розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр. 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5983 А] УДК 353.07:330.341.1 

2389. Чухно І. А. Механізм державного управління розвитком сільських те-
риторій України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Чухно Інна Анатоліївна ; Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5992 А] УДК 351.823.1 

2390. Шершньова О. В. Механізми державного управління у сфері інформа-
ційного забезпечення туристичної діяльності : (на прикл. Рівнен. обл.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Шершньова Олена Володимирівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Львів, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4946 А] 

 УДК 351:338.48(477.81) 
2391. Юрченко В. І. Державне регулювання формування і розвитку міжрегіо-

нальної агропромислової інтеграції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Юрченко 
Вікторія Іллівна ; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр., [Рада по 
вивч. продуктив. сил України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-5317 А] УДК 351.823.1 

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки.  
Оборона. Збройні сили 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 

2392. Баран І. В. Воєнні дії та руйнування на території Східної Галиччини 
(серпень 1914 — червень 1915 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Баран Ігор Володимирович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка", [Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича]. — Львів, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5041 А] 

 УДК 355.48(477.83/.86)"1914/1915" 
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36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне страхування 

На ступінь кандидата 

2393. Савченко Н. Г. Фінансовий механізм соціального захисту населення Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Савченко Наталія Григорівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 
2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5262 А]
 УДК 364.05(477) 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

2394. Герасименко Н. А. Регулювання системи страхування сільськогоспо-
дарських культур в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Герасименко Наталія 
Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-5927 А]
 УДК 368.54(477) 

2395. Журавка О. С. Науково-методичні засади стратегічного розвитку стра-
хового ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Журавка Олена Сергіївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5553 А] УДК 368(477) 

2396. Петрішина Т. О. Страхування промислових підприємств від ризиків 
втрат майна і доходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Петрішина Тетяна Олександрівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5027 А]
 УДК 368.87 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Основні види та принципи освіти 

На ступінь кандидата 

2397. Вишнівський Р. Й. Ідея національної школи у творчому доробку Івана 
Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Вишнівський Роман Йосипович ; Дрогобиц. держ. 
пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-4788 А] УДК [37.017:172.15]:821.161.2.09(092) 

2398. Демченко Н. М. Гуманітарна освіта в рецепції славістів Лівобережної 
України (друга половина XIX — початок XX століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Демченко Наталія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 120 пр. — [2010-4811 А] УДК 37(477.5)"18/19" 

2399. Кириченко І. С. Педагогічна спадщина В. І. Помагайби (1892—1972 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
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педагогіка та історія педагогіки" / Кириченко Ірина Сергіївна ; Кіровоград. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинсько-
го]. — Кіровоград, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 120 пр. — [2010-4842 А]
 УДК 37.01(477)(092) 

2400. Коленіченко Т. І. Особливості адаптації людей похилого віку до умов 
нового соціального середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Коленіченко Тетяна Іванівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-5622 А] УДК 37.013.42 

2401. Мокеєва Л. М. Становлення і розвиток благодійності та патронування у 
системі освіти Криму (XIX — початок XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Мо-
кеєва Лілія Миколаївна ; Держ. закл. "Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського", [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5716 А] УДК 37.013(477.75)"18/19" 

2402. Муляр Н. М. Морально-етичне виховання в українській сім'ї (друга по-
ловина XIX — початок XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Муляр Наталія 
Михайлівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4594 А] 

 УДК 37.015.31:17.022.1](477)"18/19" 
2403. Пономаренко В. М. Дослідження та аналіз освітньої політики в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та 
історія політ. науки" / Пономаренко Валерій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — 
[2010-5936 А] УДК 37.012(477) 

2404. Редько О. В. Трансформація освітнього простору України: інформацій-
но-організаційний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Редько Олексій Володимирович ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(4 назви). — 100 пр. — [2010-5309 А] УДК 37.01(477) 

2405. Сафонова Н. В. Педагогічні інновації у спадщині вітчизняних педагогів 
20-х років XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Сафонова Надія Володимирівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-
ди". — Переяслав-Хмельницький, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-4917 А] УДК 37.013"19" 

2406. Троцька О. С. Етичне виховання старшокласників у процесі навчання 
біології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Тео-
рія та методика навчання" / Троцька Олена Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4683 А] 

 УДК 37.015.31:57 
2407. Турчина І. С. Проблеми української національної освіти в педагогічній 

спадщині О. Кониського (1836—1900 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Турчина 
Ірина Станіславівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5942 А] 

 УДК 37.013(477)(091) 
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2408. Ченбай І. В. Становлення і розвиток в Україні сімейних форм виховання ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (40-і роки ХХ ст. — поч. ХХІ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. пе-
дагогіка та історія педагогіки" / Ченбай Інна Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2010-5981 А] УДК 37.018.1(477)"19/20" 

2409. Шевцова С. М. Становлення методологічної культури вчителя на основі 
проектної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Шевцова Світлана Михайлівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-4741 А] УДК 37.013 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь кандидата 

2410. Завальнюк В. В. Освітня діяльність та педагогічні погляди Ніколауса-
Людвіга Цинцендорфа (1723—1760 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Завальнюк 
Вікторія Володимирівна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, [Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т 
ім. акад. Степана Дем'янчука]. — Рівне, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-5685 А] УДК 37.091.4(430)(091) 

2411. Каменська І. Б. Формування англомовної лінгвістичної компетенції в 
усному мовленні майбутніх менеджерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Каменська Ірина Борисів-
на ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Республік. вищ. 
навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"], 2010. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5600 А] УДК 37.091.33-027.22:811.111 

2412. Свириденко О. О. Педагогічні умови виховання здорового способу жит-
тя підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Свири-
денко Олена Олегівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтав. нац. пед. 
ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2010-4643 А] УДК 37.091.33-027.22:[796:613] 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь кандидата 

2413. Варгата О. В. Організаційно-методичні засади управління естетичним 
вихованням учнів загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / 
Варгата Оксана Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" НАПН 
України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-5570 А] УДК 373.015.31 

2414. Вербовський О. В. Виховання культури міжнаціональних стосунків 
учнівської молоді в Україні (20-ті — перша половина 30-х років XX ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Вербовський Олександр Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Луганськ, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5574 А] 

 УДК 373.015.31:316.47](477) 
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2415. Заяць О. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Заяць Ольга Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-6255 А] УДК 373.091.113:005 

2416. Курашова В. О. Розвиток принципу самостійності в історії вітчизняної 
гімназичної освіти ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Курашова Вікторія Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5006 А] 

 УДК 373.031(477)(091) 
2417. Міщенко О. А. Розвиток мультимедійних засобів навчання в загальноос-

вітній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.09 "Теорія навчання" / Міщенко Ольга Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-5714 А] УДК 373.02:004.032.6 

2418. Смирнова М. Є. Підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів на засадах андрагогіки в післядипломній освіті : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Смирнова Марина Євгенівна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, 
[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Полтава, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5418 А] УДК 373.091.113:005.963 

2419. Харченко Н. Б. Педагогічні особливості мотивації навчальної діяльності 
учнів загальноосвітньої школи у виховній колонії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Харченко Наталія 
Борисівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [ПВНЗ "Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. 
С. Дем'янчука"]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4938 А] УДК 373.01:343.244 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

2420. Аблітарова А. Р. Особливості статеворольової соціалізації дошкільників 
різних етнічних груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Аблітарова Аліде Рефіківна ; Ін-т пробл. вихо-
вання, Нац. пед. наук України. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-5161 А] УДК 373.2.015.31:316.61 

2421. Вергазова Л. Г. Словесна творчість дошкільників як засіб морального 
виховання у вітчизняній теорії і практиці (кінець ХІХ — ХХ століття) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Вергазова Лариса Георгіївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-5086 А] УДК 373.2.015.31(477)"18/19" 

2422. Замрозевич С. Р. Формування готовності дітей старшого дошкільного 
віку до навчання в школі у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Замрозевич 
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Світлана Романівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5557 А] УДК 373.2 

2423. Макаренко С. І. Збагачення словника дітей 5-го року життя в процесі 
образотворчої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Макаренко Світлана Іванівна ; Держ. 
закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-5677 А] УДК 373.2 

2424. Михайлова Л. І. Розвиток розмовного мовлення дітей старшого до-
шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Михайлова Лідія Іванівна ; Держ. закл. 
"Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5708 А] 

 УДК 373.2.016:811.161.2 
2425. Семчук С. І. Особливості впливу засобів масової інформації на соціа-

лізацію дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Семчук Світлана Іванівна ; Держ. закл. 
"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини]. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-5863 А] УДК 373.2.013.42 

2426. Туренко Н. М. Внесок громадських організацій, приватних осіб та асо-
ціацій у розвиток дошкільного виховання на Слобожанщині (друга половина XIX — 
початок XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Туренко Наталія Миколаївна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5182 А] 

 УДК 373.2.091(477.54)"18/19" 

373.3 Початкова школа 

На ступінь доктора 

2427. Паршикова О. О. Теоретичні основи навчання іноземної мови учнів по-
чаткової загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання : герм. мови" / Паршикова Олена 
Олексіївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—40 
(37 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5793 А] УДК 373.3.016:81'43 

2428. Пріма Р. М. Теоретико-методичні засади формування професійної мобіль-
ності майбутнього фахівця початкової освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Пріма Раїса Ми-
колаївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 
2010. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (46 назв). — 100 пр. — [2010-5824 А]
 УДК 373.3.011.3 

На ступінь кандидата 

2429. Баранюк І. Г. Формування професіоналізму вчителя початкових класів у 
педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бара-
нюк Ірина Григорівна ; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України, [Кіровоград. держ. 
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пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-4773 А] УДК 373.3.011.3-051:37.091.4(092) 

2430. Бекірова А. Р. Формування основ громадянської культури молодших 
школярів у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл Автономної Республіки 
Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та 
методика виховання" / Бекірова Аділє Рустемівна ; Ін-т пробл. та виховання Нац. 
акад. пед. наук України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(27 назв). — 100 пр. — [2010-5281 А] УДК 373.3.035 

2431. Вишневський В. А. Проблеми початкової освіти у творчій спадщині 
Спиридона Черкасенка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Вишневський Володимир Ана-
толійович ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6209 А] УДК 373.3(477)"18/19" 

2432. Гаврилюк А. П. Організація фізичної культури учнів молодшого шкіль-
ного віку в групах продовженого дня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гаврилюк Андрій Павло-
вич ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5088 А] УДК 373.3.016:796.011.3 

2433. Кравчук Я. І. Методика диференційованого підходу до навчання фізич-
ної культури учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кравчук Ярослав Іва-
нович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5113 А] УДК 373.3.016:796.011.3 

2434. Мельник Ю. Б. Соціально-педагогічні засади формування культури 
здоров'я в учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Мельник Юрій Борисович ; Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. держ. акад. культури, М-во культури і ту-
ризму України]. — Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-5121 А] УДК 373.3.015.311 

2435. Москалюк Л. В. Реалізація мотиваційного компонента контролю англо-
мовної лексичної компетенції молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герм. мови" / 
Москалюк Людмила Валеріанівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Ін-т педагогіки Акад. пед. 
наук України]. — К., 2010. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (25 назв). — 
130 пр. — [2010-5717 А] УДК 373.3.016:811.111 

2436. Почтар О. М. Формування основ здоров'я дівчаток початкової школи в 
процесі позаурочних занять з художньої гімнастики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Почтар 
Олена Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігів. нац. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-4621 А] УДК 373.3.016:796.412.2]-055.25 

2437. Смолянюк Н. М. Організація природничої освіти молодших школярів у 
загальноосвітніх навчальних закладах України (друга половина ХХ століття) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка 
та історія педагогіки" / Смолянюк Наталя Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-4924 А] УДК 373.3.091.2(477)"19" 
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2438. Удовицька С. В. Виховання гідності молодших підлітків у позаурочній 
діяльності загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Удовицька Світлана 
Валентинівна ; Ін-т пробл. виховання, Нац. акад. пед. наук України. — К., 2010. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5945 А] 

 УДК 373.3.035 
2439. Харькова Н. М. Полікультурне виховання молодших школярів у по-

закласній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Харькова Наталія Миколаївна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" 
(Ялта)]. — Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-4708 А] УДК 373.3.015.31 

2440. Ярий Р. О. Вплив занять футболом на морфо-функціональний статус 
дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 
населення" / Ярий Роман Олексійович ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4951 А] 

 УДК 373.3:796.332.011.3 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

2441. Коношенко С. В. Теоретико-методичні основи реабілітаційної роботи з 
соціально дезадаптованими підлітками в умовах індустріального регіону : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Ко-
ношенко Сергій Володимирович ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 
2010. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—41 (32 назви). — 100 пр. — [2010-5229 А] 

 УДК 373.5.013.42 
2442. Піддячий М. І. Теоретико-методичні засади підготовки старшокласників 

до професійної діяльності в умовах профільного навчання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика труд. навчання" / 
Піддячий Микола Іванович ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Ін-т пед. освіти і освіти 
дорослих]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (36 назв). — 100 пр. 
— [2010-4607 А] УДК 373.5.048:331.548 

2443. Сидорович М. М. Науково-методичні засади формування теоретичних 
знань з біології в учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сидорович 
Марина Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 38 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (52 назви). — 100 пр. — [2010-4653 А] 

 УДК 373.5.016:57 

На ступінь кандидата 

2444. Бех М. І. Формування образу "Я-майбутній професіонал" у старшоклас-
ників у процесі професійної орієнтації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бех Максим Іванович ; 
Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Нац. акад. пед. наук України]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5362 А]
 УДК 373.5.048:331.548 
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2445. Білоножко Н. Є. Методика формування стратегічної англомовної 
компетенції старшокласників у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання: герм. мови" / Білоножко Наталія Єліковна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. 
— К., 2010. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4778 А]
 УДК 373.5.016:811.111'36 

2446. Буковська О. І. Диференційований підхід до організації самостійної 
навчальної діяльності старшокласників у процесі поглибленого вивчення геометрії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Блінкова Олена Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5044 А]
 УДК 373.5.016:514 

2447. Войтович О. П. Міжпредметні зв'язки у навчанні фізики як засіб розвит-
ку творчих здібностей учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Войтович Окса-
на Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — 
К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (24 назви). — 120 пр. — [2010-5372 А]
 УДК 373.5.016:53 

2448. Добридень А. В. Формування навичок самоосвіти у старшокласників : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Добридень Алла Володимирівна ; Кіровоград. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичи-
ни]. — Кіровоград, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 150 пр. — 
[2010-5327 А] УДК 373.5.041 

2449. Ковальчук Ю. В. Формування системи економічних понять у старшо-
класників сільської загальноосвітньої школи у процесі технологічної підготовки : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-
дика труд. навчання" / Ковальчук Юрій Васильович ; Ін-т педагогіки НАПН України, 
[Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5222 А] УДК 373.5.018.51.091.33-027.22 

2450. Коробська Г. В. Дидактична гра як засіб формування загальнонавчаль-
них умінь учнів основної школи (друга половина XX століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Ко-
робська Ганна Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5634 А] 

 УДК 373.5.022"19" 
2451. Мельник С. А. Інтегрований урок як засіб формування загальнокуль-

турної компетентності учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Мельник Світлана Анатоліїв-
на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5705 А] УДК 373.5.091.32 

2452. Момот Ю. В. Проектна технологія організації позаурочної роботи з хімії 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Момот Юлія Вік-
торівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Коро-
ленка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-4588 А] УДК 373.5.091.313:54 
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2453. Мудрий Я. С. Соціально-педагогічні засади збереження репродуктивно-
го здоров'я старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Мудрий Ярослав Сергійович ; Ін-т пробл. 
виховання Нац. акад. пед. наук України, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-5788 А]
 УДК 373.5.013.42 

2454. Паничок Т. Я. Статеве виховання учнівської молоді у Німеччині : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та мето-
дика виховання" / Паничок Тетяна Ярославівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Воло-
димира Гнатюка. — Тернопіль, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-4599 А] УДК 373.5.035:613.88](430) 

2455. Салій В. С. Методика роботи над музичним образом у процесі навчання 
підлітків гри на баяні (акордеоні) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Салій Володимир Степа-
нович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5854 А] УДК 373.5.016:786.8 

2456. Сізов В. В. Формування естетики поведінки в учнів старших класів у 
позакласній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Сізов Віталій Валерійович ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4651 А] УДК 373.5.015.31:7 

2457. Соколюк О. М. Розвиток контрольно-оцінювальних умінь старшоклас-
ників у процесі навчання фізики в умовах комп'ютерно орієнтованого середовища : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Соколюк Олександра Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Ін-т інформ. технологій і засобів навчання]. — К., 2010. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4664 А] УДК 373.5.091.26:53 

2458. Шабдінов М. Л. Формування професійного самовизначення старшоклас-
ників у процесі технологічної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Шабдінов Марлен 
Лімдарович ; Ін-т пробл. виховання, Нац. акад. пед. наук України. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4737 А] 

 УДК 373.5.015.2.31:62 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта. Самоосвіта 

На ступінь доктора 

2459. Кепша Я. С. Теоретико-методичні основи формування конструктивно-
технічної компетентності учнів основної школи в умовах позашкільних навчальних 
закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія 
та методика труд. навчання" / Кепша Ярослав Семенович ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. — К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (55 назв). — 100 пр. — 
[2010-5611 А] УДК 374.091.33-027.22 

2460. Сігаєва Л. Є. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні (друга поло-
вина XX — початок XXI століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Сігаєва Лариса Єв-
геніївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2010. 
— 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (66 назв). — 100 пр. — [2010-5874 А]
 УДК 374.7(477)"19/20" 
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На ступінь кандидата 

2461. Шинкаренко Л. І. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні (1946—
2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Шинкаренко Лілія Іванівна ; Ін-т вищ. освіти Нац. 
акад. пед. наук України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 
100 пр. — [2010-6102 А] УДК 374.7(477)"1946/2007" 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  
Спеціальні школи 

На ступінь доктора 

2462. Кобильченко В. В. Теоретико-методичні засади психологічного супро-
воду підлітків з глибокими порушеннями зору : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Кобильченко Вадим 
Володимирович ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. — К., 2010. — 
39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (80 назв). — 100 пр. — [2010-5778 А] 

 УДК 376-056.262-053.6 
2463. Кульбіда С. В. Теоретико-методичні засади використання жестової мови 

у навчанні нечуючих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Кульбіда Світлана Вікторівна ; Ін-т спец. педагогіки 
НАПН України. — К., 2010. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41 (77 назв). — 100 пр. 
— [2010-5231 А] УДК 376-056.263:811.161.2'221.24 

На ступінь кандидата 

2464. Лобода В. В. Навчальне Інтернет-середовище як засіб мотивації мовлен-
ня старшокласників з вадами слуху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Лобода Вікторія Віталіївна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 21—22 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-5671 А] УДК 376-056.263:811.161.2 

2465. Нізевич О. В. Корекція мислення розумово відсталих учнів молодших 
класів на уроках української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Нізевич Оксана Володимирівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. 
— К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4548 А]
 УДК 376-056.36:[37.016:811.161.2] 

2466. Ромась О. Ю. Реабілітація голосової функції у хворих після часткової 
резекції гортані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Ромась Олена Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. 
— [2010-5847 А] УДК 376-056.264 

2467. Стрілецька С. В. Корекція дисграфічних помилок англійського письма в 
учнів молодших класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Стрілецька Світлана Валеріївна ; Ін-т спец. пед. 
НАПН України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т, М-во аграр. політики України]. — К., 
2010. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2010-5348 А]
 УДК 376-056.264:811.111'35 
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377 Спеціалізоване навчання.  
Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

2468. Алєксєєва С. В. Організація дослідницької діяльності учнів з дизайну у 
професійних навчальних закладах художнього профілю : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Алєксєєва Світлана Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-5561 А] УДК 377:7.012 

2469. Божко Н. В. Методика виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ 
засобами інтегрованих мікромодулів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Божко Наталія Василів-
на ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-5466 А] УДК 377.36:687 

2470. Кононец Н. В. Дидактичні засади розробки електронного підручника як 
засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кононец 
Наталія Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. 
— [2010-6145 А] УДК 377.36.091.33:004:63 

2471. Осіпцов А. В. Формування моральних якостей учнів професійно-техніч-
них навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Осіпцов Андрій Валерійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Слов'ян. 
держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). 
— 100 пр. — [2010-5749 А] УДК 377.016:796 

2472. Родіонова Н. М. Індивідуалізація професійної підготовки майбутніх фахів-
ців швейного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Родіонова Надія Миколаївна ; Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5310 А] УДК 377.3:687 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

2473. Ельбрехт О. М. Підготовка менеджерів у вищих навчальних закладах 
Великої Британії, Канади, США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ельбрехт Ольга Михай-
лівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 42 с. — Бібліогр.: с. 36—39 
(33 назви). — 100 пр. — [2010-5545 А] УДК 378.6:005-051](410+71+73) 

2474. Журавська Н. С. Підготовка викладачів аграрних дисциплін у вищих 
навчальних закладах країн початкового етапу західноєвропейської інтеграції і Ве-
ликобританії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Журавська Ніна Станіславівна ; Ін-т 
вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України]. — К., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (44 назви). — 100 пр. 
— [2010-5554 А] УДК 378.011.3-051:63 
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2475. Пасічник В. Р. Підготовка вчителів фізичної культури у Польщі (друга 
половина XIX — початок XXI століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пасічник Володи-
мир Романович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Луц. ін-т розв. людини 
"Україна", Кєльцін. гуманіт.-природн. ун-т ім. Яна Кохановського]. — К., 2010. — 
36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (60 назв). — 100 пр. — [2010-5794 А] 

 УДК 378.011.3-051:796](438) 
2476. Пелех Ю. В. Теоретико-методичні засади ціннісно-смислової готовності 

майбутнього педагога до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Пелех 
Юрій Володимирович ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. — К., 2010. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (42 назви). — 100 пр. — [2010-4603 А] 

 УДК 378.011.3-051:17.022.1 
2477. Рижов О. А. Методологічне та організаційне забезпечення системи 

післядипломної підготовки провізорів на основі інформаційних технологій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 
орг. фармац. справи та суд. фармація" / Рижов Олексій Анатолійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. 
— 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—40. — 100 пр. — [2010-5938 А] 

 УДК 378.147:004 
2478. Рудишин С. Д. Теоретико-методичні засади біологічної складової під-

готовки еколога у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Рудишин 
Сергій Дмитрович ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2010. — 41 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (41 назва). — 100 пр. — [2010-4909 А] 

 УДК 378.011.3-051:504 
2479. Федій О. А. Теорія і практика підготовки педагогів до використання за-

собів естетотерапії у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Федій Ольга 
Андріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Полтав. 
нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2010. — 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 34—41 
(71 назва). — 100 пр. — [2010-5951 А] УДК 378.011.3-051 

На ступінь кандидата 

2480. Александрова С. А. Формування професійно-комунікативної компетент-
ності майбутніх фахівців підприємств туристської індустрії : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Александрова Світлана Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
роди. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-4763 А] УДК 378.091.3:338.48 

2481. Бєкірова Л. Е. Формування готовності майбутніх вчителів початкових 
класів до застосування інтерактивних технологій навчання : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Бєкірова Лємара Енверівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти НАПН 
України". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2010-5456 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

2482. Бичок А. В. Формування культури професійного спілкування майбутніх 
фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бичок Алла 
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Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 
2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2010-5282 А] 

 УДК 378.147:005 
2483. Бірюков П. В. Педагогічні умови ефективності використання позаауди-

торного часу курсантів навчальних закладів МВС України : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Бірюков Павло Віталійович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Бог-
дана Хмельницького, [Київ. нац. ун-т внутр. справ]. — Хмельницький, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5569 А] 

 УДК 378.6.091.2:351.74(477) 
2484. Бурназова В. В. Методичні засади розвитку виконавської самостійності 

студентів музично-педагогічних факультетів у процесі інструментальної підготовки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика муз. навчання" / Бурназова Віра Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-6247 А] УДК 378.016:78.071.2 

2485. Ван Бін. Методика вдосконалення виконавської техніки майбутніх учи-
телів музики в процесі фортепіанного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ван Бін ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь-
кого]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-6049 А] УДК 378.016:786.2 

2486. Воловик О. П. Методичні засади організації та проведення практикуму з 
розв'язування математичних задач у класичних університетах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Воловик Оксана Петрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-5494 А]
 УДК 378.4.016:51 

2487. Гладка О. В. Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови 
до особистісно-орієнтованого навчання старшокласників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Гладка Олена Валентинівна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, [Криворіз. 
держ. пед. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-4797 А] УДК 378.147:81'243 

2488. Голуб І. Ю. Формування у майбутніх перекладачів соціокультурної 
компетенції у процесі вивчення німецької мови після англійської : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання: 
герм. мови" / Голуб Іванна Юріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 24 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 ( 15назв). — 100 пр. — [2010-4803 А] 

 УДК 378.016:811.11 
2489. Горбенко О. Б. Формування музично-виконавської компетентності май-

бутнього вчителя музики в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Горбенко Олена Борисівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. 
— Кіровоград, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-5289 А] УДК 378.091.2:78 

2490. Гріднєва Л. М. Формування іншомовної комунікативної компетенції 
майбутніх працівників правоохоронних органів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Гріднєва 
Любов Миколаївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5520 А] 

 УДК 378.147:81'243 
2491. Грозан С. В. Формування вмінь художньо-педагогічного спілкування в 

майбутніх учителів музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Грозан Світлана Вікторівна ; Ін-т 
вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Во-
лодимира Винниченка]. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-4804 А] УДК 378.015.31:78 

2492. Громов Є. В. Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у 
Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія 
та методика проф. освіти" / Громов Євген Володимирович ; Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-5521 А] УДК 378.6:62](438) 

2493. Демченко Д. І. Формування професійної іншомовної компетентності 
майбутніх юристів у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Демченко Діна 
Ісхаківна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4810 А] УДК 378.147:34 

2494. Денисова Л. В. Гіпермедійне інформаційне середовище навчання як 
засіб професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Денисова Лоліта Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, М-во України у справах сім'ї, 
молоді та спорту]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-6055 А] УДК 378.147:796.01 

2495. Додурич С. М. Формування патріотичних цінностей у студентів ко-
леджів засобами краєзнавчо-пошукової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Додурич 
Світлана Миколаївна ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Миколаїв, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5535 А] УДК 378.6.015.31 

2496. Дяков С. І. Методичні засади тактико-спеціальної підготовки майбутніх 
офіцерів інженерних військ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Дяков Святослав Іванович ; Нац. акад. 
Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Кам'янець-Поділ. 
нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5603 А] УДК [378.6:355].016:355.4 

2497. Жула Л. В. Оперативний контроль фізичної підготовленості студенток 
вищого навчального закладу у процесі занять з фізичного виховання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Жула Лідія Володимирівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка. — 
Чернігів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2010-5551 А] УДК 378.016:796.015.132 

2498. Збаравська Л. Ю. Навчально-методичне забезпечення курсу фізики для 
студентів аграрно-технічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Збаравська Леся 
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Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 
Огієнка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. 
— [2010-5290 А] УДК 378.017:53 

2499. Зубко О. Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного 
інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923—1933 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Зубко Ольга 
Євгеніївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4825 А] 

 УДК [378.6:37].091(=161.2)(437.10)"192/193" 
2500. Зубрик А. Р. Формування продуктивного педагогічного мислення май-

бутніх учителів гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зубрик Андріана 
Романівна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницько-
го, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Хмельницький, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 120 пр. — [2010-5104 А] 

 УДК 378.011.3-051:159.955 
2501. Ібрагім Ю. С. Формування культури розумової праці студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів у процесі навчання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Ібрагім Юлія 
Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4524 А] УДК 378.015.311 

2502. Іванова І. В. Конструювання змісту підручника з іноземної мови для 
студентів вищих немовних навчальних закладів на основі культурологічного під-
ходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія 
навчання" / Іванова Ірина Вікторівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Ін-т педагогіки 
НАПН України]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-4990 А] УДК 378.091.64:81'243 

2503. Іщук Л. І. Формування і використання фінансових ресурсів у вищих нав-
чальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Іщук Леся Іванівна ; М-во фінансів України, 
Львів. держ. фін. акад., [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2010-5597 А] УДК 378.091.217 

2504. Карпенко Т. П. Формування концертмейстерської компетентності 
майбутніх педагогів-музикантів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Карпенко Тетяна Пилипівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2010. — 21 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2010-4833 А] УДК 378.091.212.3:78 

2505. Катеруша О. В. Дидактичні умови активізації навчальної діяльності 
студентів у процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Катеруша Олена Володи-
мирівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5107 А] 

 УДК 378.147:81'243 
2506. Клименко А. О. Формування інформаційної культури майбутніх пе-

дагогів у навчальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Клименко Анатолій Олего-
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вич ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5384 А] УДК 378.011.3-051:004 

2507. Кравчук Г. Т. Педагогічні засади застосування інформаційних техно-
логій у підготовці фахівців банківської справи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кравчук 
Галина Теодорівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Нац. акад. пед. наук України. 
— К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-4511 А]
 УДК 378.016:004 

2508. Кулик Л. О. Фізичні задачі як засіб розвитку дивергентного мислення 
студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Тео-
рія та методика навчання" / Кулик Людмила Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-6066 А] УДК 378.147:53 

2509. Лесик Г. В. Науково-педагогічні погляди та освітня діяльність С. А. Лит-
винова (1916—1982 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лесик Ганна Володимирівна ; 
Ін-т вищої освіти Нац. акад. пед. наук України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5395 А] УДК 378.013(477)(092) 

2510. Лисенко Л. І. Тенденції державного регулювання підготовки наукових і 
науково-педагогічних кадрів з державного управління : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 
Лисенко Людмила Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4865 А] 

 УДК 378.014.25:351 
2511. Лю Цяньцянь. Формування художньої компетентності майбутніх учи-

телів музики та хореографії в педагогічних університетах України і Китаю : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Лю Цяньцянь ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Південноукр. нац. 
пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-6070 А] УДК 378.013:[78+792.82] 

2512. Мазур Н. І. Формування професіоналізму майбутнього викладача педа-
гогіки у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мазур Неля Іванівна ; 
Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5676 А] УДК 378.091.21 

2513. Малихіна С. В. Формування пізнавальної самостійності студентів у про-
цесі навчання економічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Малихіна Світлана Вікторівна ; Криворіз. 
держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5010 А] УДК 378.147:33 

2514. Манойленко Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів техно-
логій до використання мікроелектронних засобів у професійній діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
труд. навчання" / Манойленко Наталія Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН 
України, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4569 А] 

 УДК 378.091.33-027.22-051:621.3.049.77 
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2515. Мельник Л. В. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарних 
спеціальностей до застосування інтерактивних технологій у навчальному процесі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та ме-
тодика проф. освіти" / Мельник Людмила Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-
хайла Коцюбинського. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-5054 А] УДК 378.011.3-051.02 

2516. Михайлова О. С. Соціокультурне виховання майбутніх учителів у про-
цесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Михайлова Оксана Сергіїв-
на ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-4585 А] УДК 378.035-051 

2517. Михайлюк Г. В. Навчання майбутніх учителів японської мови розуміння 
граматичних засобів вираження модальності у процесі читання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання: 
східні мови" / Михайлюк Ганна Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. 
— 25 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (21 назва). — 100 пр. — [2010-4878 А]
 УДК 378.011.3-051:811.521'36 

2518. Мосейко Ю. В. Формування фахової компетентності майбутніх інже-
нерів-металургів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Мосейко Юрій Вікторович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 
2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-5409 А] УДК 378.147:669 

2519. Наконечна Л. Й. Розвиток пізнавальної самостійності майбутніх учи-
телів математики у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Наконечна Людмила Йосипівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинсько-
го. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. 
— [2010-5022 А] УДК 378.011.3-051:51 

2520. Неловкіна Берналь О. А. Формування професійної спрямованості сту-
дентів медичних спеціальностей на початковому етапі навчання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Неловкіна Берналь Олена Анатоліївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-5304 А] УДК 378.147:61 

2521. Нізовцев А. В. Формування дослідницьких умінь студентів технічних 
університетів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Нізовцев Анатолій Володимирович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Коро-
ленка. — Полтава, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. 
— [2010-5410 А] УДК 378.147:62 

2522. Олійник Л. В. Методика формування методичної компетентності май-
бутніх офіцерів військ зв'язку в процесі практичної підготовки : (на прикл. загально-
військ. і військ.-спец. дисциплін) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Олійник Леонід Віталійович ; 
Нац. ун-т оборони України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-5740 А] УДК 378.147:355.232 
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2523. Орловська Л. К. Формування граматичної компетенції в усному мов-
ленні на засадах інтегрованого навчання у майбутніх учителів англійської мови : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і 
методика навчання: герм. мови" / Орловська Лідія Костянтинівна ; Київ. нац. лінгв. 
ун-т. — К., 2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5746 А]
 УДК 378.011.3-051:811.111'36 

2524. Пакушина Л. З. Формування валеологічної грамотності майбутніх со-
ціальних педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Паку-
шина Людмила Зіновіївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди", [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Переяслав-Хмель-
ницький (Київ. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2010-6240 А] УДК 378.147:613 

2525. Папуча В. М. Формування педагогічної майстерності майбутнього вчи-
теля фізичного виховання в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Папуча Володимир Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5412 А] 

 УДК 378.011.3-051:796.01 
2526. Парфентьєва І. П. Формування рефлексії у майбутніх учителів музики в 

процесі вивчення української хорової духовної музики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Парфентьє-
ва Ірина Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6077 А] 

 УДК 378.147:78 
2527. Паскар В. І. Формування аксіологічної компоненти педагогічної культу-

ри майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Паскар Вероніка Іванівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. 
гуманіт. ун-т", [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Ялта, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6278 А] УДК 378.011.3-051.015.31 

2528. Паустовська М. В. Навчання майбутніх учителів німецької мови усного 
монологічного висловлювання засобами театральної педагогіки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: 
герм. мови" / Паустовська Маріанна Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 
2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6279 А] 

 УДК 378.016:811.112.2 
2529. Пахомова Т. Г. Розвиток післядипломної освіти педагогічних праців-

ників в Україні (20—30-ті роки XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пахомова 
Тетяна Геннадіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Уман. 
держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Кіровоград, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-4601 А] УДК 378.046-021.68(477)"192/193" 

2530. Перець О. Б. Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних 
дисциплін до педагогічного проектування засобами інформаційних технологій : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Перець Ольга Борисівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 
пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (31 назва). — 100 пр. — [2010-5795 А] УДК 378.147:5 



   

 
97

2531. Пісоцька О. О. Виховання культури взаємодії викладачів і студентів в 
університетському освітньо-виховному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Пісоцька 
Олена Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6035 А] УДК 378.064.2 

2532. Плавуцька О. П. Педагогічні умови розвитку духовних цінностей сту-
дентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Плавуцька Ольга Петрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 
Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-4610 А] УДК 378.015.31:17.022.1 

2533. Плазовська Л. В. Формування умінь художньо-образного аналізу творів 
декоративного мистецтва у студентів вищих педагогічних навчальних закладів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Плазовська Любов Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2010-4894 А] УДК 378.016:745/749 

2534. Плуток О. В. Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання до 
проектно-художньої творчості учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Плуток 
Олена Вікторівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих НАПН України]. — Чернігів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5804 А] УДК 378.011.3-051:331.102.31 

2535. Побережна Н. О. Дидактичні умови впровадження інформаційних тех-
нологій у навчальний процес вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Побережна На-
талія Олександрівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5133 А] УДК 378.016:004 

2536. Покришень Д. А. Програмно-педагогічне забезпечення міжпредметних 
зв'язків інформатики з математикою і фізикою у навчанні майбутніх інженерів : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та ме-
тодика навчання" / Покришень Дмитро Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-5807 А] УДК 378.147:004.4 

2537. Попова О. В. Методика навчання майбутніх перекладачів декодування 
інтонації гендерно-маркованого англійського мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Попова Олек-
сандра Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь-
кого". — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2010-5816 А] УДК 378.147:811.111'25 

2538. Постолюк М. І. Формування у майбутніх учителів умінь професійного 
самовиховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Постолюк Марія Іванівна ; Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4619 А] УДК 378.011.3.041-051 

2539. Потапенко О. М. Теорія і практика підготовки логопедичних кадрів в 
Україні (друга половина XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Потапенко Оксана Миколаївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-5308 А] УДК 378.011.3-051:376-056.264 

2540. Романова В. І. Динаміка фізичної підготовленості студенток старших 
курсів вищих навчальних закладів на основі різних режимів рухової активності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Романова Вікторія 
Іванівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Сте-
пана Дем'янчука]. — Х., 2010. — 20 [1] ., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-4904 А] УДК 378.147:796.012.5 

2541. Ромащенко І. В. Формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців з маркетингу сфери управління у процесі вивчення фахових дисциплін : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та ме-
тодика проф. освіти" / Ромащенко Інна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-4636 А] УДК 378.016:658.8 

2542. Руденко В. М. Формування професійно-комунікативної компетентності 
майбутніх філологів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Руденко Вікторія Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Чер-
каси, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4908 А]
 УДК 378.011.3-051:80 

2543. Сінопальнікова Н. М. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 
до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу в початковій 
школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 
та методика проф. освіти" / Сінопальнікова Наталія Миколаївна ; Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-4652 А] УДК 378.011.3-051 

2544. Скібіна О. В. Формування ціннісних уявлень про ідеал педагога в сту-
дентів університету у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Скібіна Олена Володимирівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-5881 А] УДК 378.147 

2545. Смеречак Л. І. Формування професійних інтересів майбутніх соціальних 
педагогів у позааудиторній роботі педагогічного університету : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Смеречак Леся Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 
[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4920 А] УДК 378.147:37.013.42 

2546. Смірнова О. О. Методика формування художньо-педагогічної компе-
тентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі навчання декора-
тивно-прикладного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Смірнова Оксана Олексіївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5893 А] УДК 378.147:7 

2547. Стрілець В. В. Проектна методика навчання англійської мови майбутніх 
програмістів із застосуванням інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герм. 
мови" / Стрілець Валентина Василівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 23 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5901 А] 

 УДК 378.016:811.111 
2548. Струтинська О. В. Методика навчання інформаційних систем і техно-

логій майбутніх учителів економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Струтинська Оксана 
Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 22 с. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5902 А] УДК 378.016:004 

2549. Тутова О. В. Методична система формування професійної готовності 
майбутнього вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в 
евристичному навчанні математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Тутова Ольга Василівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (38 назв). — 100 пр. — [2010-4686 А] 

 УДК 378.016:51 
2550. Філіпов В. В. Розвиток координаційних здібностей майбутніх учителів 

фізичної культури в процесі занять легкою атлетикою : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / 
Філіпов Володимир Вікторович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — 
Чернігів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-5957 А] УДК 378.011.3-051:796.42 

2551. Фоміних Н. Ю. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціаль-
ностей до застосування інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Фоміних Наталія Юріївна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". 
— Ялта, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2010-6189 А] УДК 378.147:004 

2552. Хазіна С. А. Формування вмінь комп'ютерного моделювання майбутніх 
вчителів фізики в процесі навчання інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Хазіна 
Стелла Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (21 назва). — 100 пр. — [2010-5185 А] УДК 378.016:004 

2553. Ходань О. Л. Формування корпоративної культури майбутніх офіцерів у 
процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. на-
ук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ходань Оксана Любомирів-
на ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України імені Богдана Хмельницького. — 
Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. 
— [2010-5188 А] УДК 378.015.31:355.233 

2554. Хоменко Т. В. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності сту-
дентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Хоменко Тетяна Василівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-
бинського. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. 
— [2010-5967 А] УДК 378.015.31 

2555. Хоружа О. В. Методичні засади формування етнопедагогічного мислен-
ня майбутнього вчителя музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Хоружа Олена Вікторівна ; 
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Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-4940 А] УДК 378.147:159.922.4]:78 

2556. Чепелєва Н. О. Психологічні особливості емоційного вигорання викла-
дачів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Чепелєва Наталія 
Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Краматор. екон.-гуманіт. ін-т]. 
— Одеса, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5312 А]
 УДК 378.013.77 

2557. Чепка О. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів 
в умовах навчального комплексу "педагогічний коледж — педагогічний універси-
тет" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія та методика проф. освіти" / Чепка Ольга Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-
дана Хмельницького, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Черкаси, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 —18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5982 А] 

 УДК 378.011.3-051 
2558. Чуприна Г. П. Методика навчання програмних засобів захисту інфор-

мації майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чуприна Ганна Петрівна ; 
Укр. інж.-пед. акад., [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5991 А] УДК 378.016:004.056.5 

2559. Шайкіна О. О. Виховання у студентської молоді культури користування 
кіберпростором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Шайкіна Олена Олександрівна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-5996 А] УДК 378.015.311:004 

2560. Шаров С. В. Дидактичні умови організації диференційованої само-
стійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Шаров 
Сергій Володимирович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Мелітопол. 
держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5999 А] УДК 378.147.04 

2561. Шкляєва Г. О. Формування діалогічної культури майбутніх економістів 
у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Шкляєва Галина Олександрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винни-
ченка. — Кіровоград, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6106 А] УДК 378.147:33 

2562. Шубенко Н. О. Формування медіакультури майбутнього вчителя музики 
засобами аудіовізуальних мистецтв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шубенко Наталія 
Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5195 А] УДК 378.011.3-051:78 

2563. Ярощук І. Д. Підготовка майбутніх економістів до професійного спілку-
вання у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ярощук 
Ірина Дмитрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 
2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4954 А]
 УДК 378.147:7/9 
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39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

На ступінь кандидата 

2564. Божко Л. М. Етнографічні дослідження Поділля у 20—30-х роках XX ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / 
Божко Лариса Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4782 А] 

 УДК 39(477.43/.44)"192/193" 

391/395 Народний одяг. Звичаї, традиції. Життя народу.  
Церемоніал 

На ступінь доктора 

2565. Боряк О. О. Інститут акушерства і постать повитухи в традиційній куль-
турі українців: історія, ритуал, міфологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Боряк Олена Олександрівна ; НАН України, 
Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2010. 
— 39 с. — Бібліогр.: с. 34—36 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6045 А] 

 УДК 392.1:615.89:618.1](477) 

На ступінь кандидата 

2566. Босик З. О. Архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої Над-
дніпрянщини: їх специфіка та еволюція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Босик Зоя Олек-
сандрівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5285 А] УДК 392.5(477) 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. 
Екологія 

На ступінь доктора 

2567. Шабалін Б. Г. Штучні аналоги мінералів-матриці для безпечної ізоляції 
радіоактивних відходів ядерної енергетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра геол. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Шабалін Борис Григорович ; НАН 
України, М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобил. катастрофи, Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2010. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2010-4736 А] 

 УДК 502.17:621.039.74 

На ступінь кандидата 

2568. Блінкова О. І. Екосистемно-ландшафтні особливості розбудови екоме-
режі на Південному березі Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Блінкова Олена Ігорівна ; Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т агроекології. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5043 А] УДК 502.5(477.75) 

2569. Брежицька О. А. Оцінювання стану селітебних територій за показника-
ми сталого розвитку : (на прикл. м. Дубно Рівнен. обл.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Брежицька Олена Ана-
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толіївна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Нац. ун-т 
вод. госп-ва та природокористування]. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-5924 А] УДК 502.15(477.81-21) 

2570. Гавриляк М. Я. Екологічне обґрунтування фіторемедіації породних 
відвалів вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
спец. 03.00.16 "Екологія" / Гавриляк Мирослава Ярославівна ; Укр. акад. аграр. наук, 
Ін-т агроекології, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5045 А] 

 УДК 502.171:622.012.2 
2571. Єзловецька І. С. Екологічна оцінка якості води поверхневих джерел для 

удосконалення технології водопідготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Єзловецька Інна Сергіївна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Ду-
манського НАН України]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2010-6215 А] УДК 502.175:628.1.033 

2572. Ларкі Д. Морфологічна мінливість і популяційна структура трипса 
Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae) в умовах закритого ґрунту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 
Ларкі Джамшід ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4533 А] 

 УДК 504.3:[595.731:635.915] 
2573. Стецюк Л. М. Оцінювання стану водних екосистем за показниками 

біотестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Стецюк Людмила Миколаївна ; М-во аграр. політики України, 
Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Жи-
томир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-6086 А] 

 УДК 502.175:628.1 
2574. Усатенко О. В. Економічне регулювання природокористування в умовах 

стійкого розвитку та забезпечення екологічної безпеки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 
охорони навколиш. середовища" / Усатенко Ольга Вікторівна ; Донец. держ. ун-т 
упр., [Нац. гірн. ун-т]. — Донецьк, 2010. — 20, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 120 пр. — [2010-4689 А] УДК 502.17 

51 Математика 

510 Фундаментальні та загальні питання математики 

На ступінь кандидата 

2575. Терещенко А. М. Ефективні за швидкодією алгоритми багаторозрядної 
арифметики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Терещенко Андрій Мико-
лайович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2010. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5155 А] УДК 510.5:519.6 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

2576. Броницька Н. А. Глобальна розмірність напівдосконалих кілець : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і 
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теорія чисел" / Броницька Наталя Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-6125 А] УДК 512.552 

2577. Максименко Д. В. Алгебри Лі з обмеженнями на систему доповнюваних 
підалгебр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Максименко Дмитро Володимирович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 16 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-4566 А]
 УДК 512.81 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 

2578. Денисова Т. В. Геометричне моделювання розподілу відбитої сонячної 
енергії на приймачі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Денисова Тетяна Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — К., 2010. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6135 А]
 УДК 514.18 

2579. Лінчевський Є. А. Геометричне моделювання епігіпотрохоїдних про-
філів роторно-планетарних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Лінчевський Євген 
Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т цивіл. захисту України М-ва 
України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чор-
нобил. катастрофи]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2010-6069 А] УДК 514.18 

2580. Лясковська С. Є. Геометричне моделювання багатопараметричних сис-
тем способом єпюра n-простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Лясковська Соломія Євгенів-
на ; М-во аграр. наук України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. 
політехніка"]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5402 А] УДК 514.18 

2581. Спірінцев Д. В. Дискретна інтерполяція на основі варіативного форму-
вання різницевих схем кутових параметрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Спірінцев Дмитро 
Васильович ; М-во аграр. наук України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелі-
тополь (Запоріз. обл.), 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. 
— [2010-5420 А] УДК 514.18 

2582. Строкань О. В. Геометричне моделювання процесу розподілення нега-
тивних аероіонів у закритому просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Строкань Оксана Вікто-
рівна ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5421 А] 

 УДК 514.12:537.56 
2583. Федченко Ю. С. Нескінченно малі геодезичні деформації поверхонь : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Гео-
метрія та топологія" / Федченко Юлія Степанівна ; НАН України, Ін-т математики, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-4699 А] УДК 514.764.25 
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517 Аналіз 

На ступінь доктора 

2584. Касьянов П. О. Диференціально-операторні включення та мультиваріа-
ційні нерівності в нескінченновимірних просторах з відображеннями псевдомоно-
тонного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Касьянов Павло Олегович ; 
НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т"]. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — 100 пр. — 
[2010-4834 А] УДК 517.9 

На ступінь кандидата 

2585. Батирев О. А. Методи сингулярних інтегральних рівнянь в математич-
них моделях лінійних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Батирев Олексій Аріс-
тідович ; НАН Укпаїни, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Мор. гідрофіз. 
ін-т НАН України]. — Х., 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-5169 А] УДК 517.968.23:519.87 

2586. Когут О. П. Якісний аналіз одного класу оптимізаційних задач для не-
лінійних еліптичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Когут Ольга 
Петрівна ; НАН України, Нац. косм. агентство України, Ін-т косм. дослідж. — К., 
2010. — 20 с с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5223 А] 

 УДК 517.9 
2587. Колос Л. М. Методи та засоби багатокритеріального оцінювання про-

грам та проектів в сфері космічних досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / 
Колос Людмила Миколаївна ; НАН України, Нац. косм. агентство України Ін-т косм. 
дослідж. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-5226 А] УДК 517.9:524.1 

2588. Луц Л. В. Оптимальні за точністю квадратурні формули обчислення 
інтегралів від швидкоосцилюючих функцій в умовах найбільш повного використан-
ня апріорної інформації про задачу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Луц Лілія 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5674 А] УДК 517.443:519.85 

2589. Медвідь О. М. Задачі з інтегральними умовами для лінійних рівнянь та 
систем рівнянь із частинними похідними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Медвідь Оксана Миро-
славівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т приклад. пробл. механіки і матема-
тики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Львів, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-4875 А] УДК 517.95 

2590. Панат О. Т. Задачі для гіперболічних рівнянь і гіперболо-параболічних 
систем в узагальнених просторах Соболєва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Панат Оксана Тарасів-
на ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-4889 А] УДК 517.95 

2591. Скороходов Д. С. Нерівності типу Колмогорова для функцій однієї 
змінної та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
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наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Скороходов Дмитро Сергійович ; Дніпро-
петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 12 с. — Бібліогр.: 
с. 9—10 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4657 А] УДК 517.5 

2592. Філіпчук О. І. Нарізно неперервні відображення та їх аналоги зі значен-
нями в неметризовних просторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Філіпчук Ольга Ігорівна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-4700 А] УДК 517.98 

2593. Храбустовський А. В. Усереднення спектральних і еволюційних задач 
на ріманових многовидах складної мікроструктури : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Храбустовський Андрій 
Володимирович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — 
Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4714 А] 

 УДК 517.95 
2594. Чикрій О. А. Нестаціонарні процеси керування в умовах невизначеності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Тео-
рет. основи інформатики та кібернетики" / Чикрій Олексій Аркадійович ; НАН 
України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-4730 А] УДК 517.9 

2595. Шегда Л. М. Нетерові крайові задачі для вироджених систем звичайних 
диференціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Шегда Любов Михайлівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-4744 А] УДК 517.9 

2596. Юсенко А. А. Структурні теореми для наборів операторів із заданими 
спектрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.01 "Мат. аналіз" / Юсенко Анна Андріївна ; НАН України, Ін-т математики. — 
К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4756 А] УДК 517.98 

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів 

На ступінь доктора 

2597. Коржик В. П. Мінімальні вкладення повних графів та 1-занурення графів у 
двовимірні поверхні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.08 "Мат. логіка, теорія алгоритмів та дискрет. математика" / Коржик 
Володимир Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т приклад. пробл. 
механіки і математики ім. Я. С. Підстригача]. — К., 2010. — 34 с. — Бібліогр.: 
с. 28—30 (28 назв). — 100 пр. — [2010-5632 А] УДК 519.17 

На ступінь кандидата 

2598. Глинчук Л. Я. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-
Броко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. 
та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Глинчук Людмила Ярославівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-4798 А] УДК 519.163 

2599. Катеринич Л. О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з 
асоціативними моделями подання знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і сис-
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тем" / Катеринич Лариса Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4837 А] 

 УДК 519.1:[004.272.26:004.032.26] 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

2600. Дарійчук І. В. Випадкові процеси дробового ефекту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і 
мат. статистика" / Дарійчук Ілля Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5207 А] 

 УДК 519.21 
2601. Круглова Н. В. Розподіл деяких функціоналів від поля Ченцова : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія 
ймовірностей і мат. статистика" / Круглова Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2010. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5115 А] УДК 519.21 

2602. Полосьмак О. В. Вейвлет розклади випадкових процесів та їх власти-
вості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Тео-
рія ймовірн. і мат. статистика" / Полосьмак Ольга Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-5810 А] УДК 519.21 

2603. Сіроклин В. П. Моделювання систем і процесів на основі оптимального 
планування експериментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Сіроклин Віталій Павло-
вич ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(24 назви). — 100 пр. — [2010-5880 А] УДК 519.24 

2604. Соловейко О. М. Граничні теореми для цін похідних цінних паперів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія 
ймовірностей і мат. статистика" / Соловейко Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-4665 А] УДК 519.21 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь кандидата 

2605. Творошенко І. С. Методи і моделі оперативного оцінювання станів 
складних об'єктів з використанням нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / 
Творошенко Ірина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6180 А] 

 УДК 519.7:004.8 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 

2606. Козін І. В. Математичні моделі розміщення, упаковки, розподілу з умо-
вою інваріантності щодо груп перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Козін 
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Ігор Вікторович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Запоріз. нац. 
ун-т]. — К., 2010. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (41 назва). — 100 пр. — [2010-5619 А]
 УДК 519.854 

На ступінь кандидата 

2607. Богославська О. Ю. Моделювання та розробка цінових стратегій тепло-
вих електростанцій на оптовому ринку електроенергії України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та 
інформ. технології в економіці" / Богославська Ольга Юріївна ; Держ. установа "Ін-т 
економіки та прогнозування НАН України", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т"]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 130 пр. — 
[2010-5464 А] УДК 519.866:621.311(477) 

2608. Булигін В. С. Математичні моделі розсіяння електромагнітних хвиль у 
просторі і чисельний експеримент : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Булигін 
Віталій Сергійович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-5368 А] УДК 519.87 

2609. Бурда Р. В. Чисельні методи розв'язання мінімаксних задач розміщення 
джерел фізичних полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Бурда Роман Вадимович ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Х., 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5369 А] УДК 519.87 

2610. Глебчук Г. С. Математичне моделювання зсувної небезпеки в умовах 
підтоплення та сейсмічних впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Глебчук Ганна 
Сергіївна ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5504 А]
 УДК 519.87:504.4 

2611. Каденко С. В. Методи підтримки прийняття рішень на основі ординаль-
них оцінок з урахуванням досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Каденко Сергій Володимирович ; 
НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Ін-т пробл. 
реєстрації інформації]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-5215 А] УДК 519.816 

2612. Парфьонова Т. О. Транспортні задачі комбінаторного типу, їх власти-
вості та розв'язування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз-мат. наук : 
[спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Парфьонова Тетяна 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова [Полтав. ун-т 
екон. і торгівлі]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2010-5792 А] УДК 519.85 

2613. Писклакова О. О. Методи та моделі прийняття багатокритеріальних 
рішень в умовах нечіткої невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Пискла-
кова Ольга Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6280 А] УДК 519.81 

2614. Попов О. О. Математичне та комп'ютерне моделювання техногенних на-
вантажень на атмосферу міста від стаціонарних точкових джерел забруднення : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделю-



   

 
108

вання та обчисл. методи" / Попов Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т 
пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5138 А] УДК 519.876.5:504.3 

2615. Рязанцев А. В. Моделі оцінювання діяльності комерційних банків : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, 
моделі та інформ. технології в економіці" / Рязанцев Андрій Вікторович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-5850 А] УДК 519.86:336.71 

2616. Сахно Н. В. Математичні моделі та методи підтримки прийняття рішень 
для убезпечення експлуатації парогенераторів АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / 
Сахно Надія Вікторівна ; НАН України, Нац. косм. агентство України, Ін-т косм. 
дослідж., [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—21 (29 назв). — 100 пр. — [2010-5860 А] УДК 519.873:621.039 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

523 Сонячна система 

На ступінь кандидата 

2617. Величко С. Ф. Поляриметричні та фотометричні характеристики пилу в 
атмосферах комет, які розпадаються : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Величко 
Сергій Федорович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [НДІ астрономії 
Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(23 назви). — 100 пр. — [2010-4922 А] УДК 523.64 

2618. Осика О. Б. Магнітні поля у сонячних спалахах середньої потужності за 
даними спектрально-поляризаційних спостережень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / 
Осика Оксана Богданівна ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (36 назв). 
— 100 пр. — [2010-5747 А] УДК 523.98 

2619. Терещенко І. А. Опозиційний ефект блиску низькоальбедних астероїдів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліо-
фізика і фізика Соняч. системи" / Терещенко Ігор Анатолійович ; НАН України, Голов. 
астрон. обсерваторія, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5424 А] УДК 523.44 

524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь доктора 

2620. Павленко О. П. Катаклізмічні змінні та споріднені подвійні зорі з малим 
відношенням мас компонентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Павленко Олена Петрівна ; 
НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Крим. астрофіз. обсерваторія]. — К., 
2010. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—28 (68 назв). — 100 пр. — [2010-5756 А]
 УДК 524.38 
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528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 
Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

2621. Донець В. В. Обґрунтування структури апаратурно-програмного комп-
лексу для дистанційного зондування рослинності в польових умовах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. 
дослідж." / Донець Володимир Володимирович ; Держ. установа "Наук. Центр аеро-
косм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України", [Корпорація "наук.-вироб. об-ня 
"Арсенал"]. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 100 пр. — 
[2010-5375 А] УДК 528.8.044.8:581.5 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

2622. Новак О. П. Магнітогальмівне випромінювання та народження електрон-
позитронної пари фотоном і електроном в сильному магнітному полі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 
Новак Олександр Петрович ; Ін-т приклад. фізики НАН України. — Суми, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-6072 А] УДК 530.145:539.1.01 

2623. Падусенко О. О. Однофотонна анігіляція і розсіювання лептона на леп-
тоні в імпульсному світловому полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Падусенко Олена Олександрівна ; 
Ін-т приклад. фізики НАН України. — Суми, 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. 
— 100 пр. — [2010-6163 А] УДК 530.145:535-4 

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл 

На ступінь кандидата 

2624. Задорожній Р. О. Методи та моделі підвищення точності вимірювання 
геометричних розмірів об'єктів зондовими мікроскопами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та 
метрол. забезп." / Задорожній Роман Олександрович ; Нац. наук. центр "Ін-т метро-
логії". — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — 
[2010-4821 А] УДК 531.728 

2625. Ігнатенко П. Л. Підвищення точності трикоординатних вимірювань пе-
реміщень у маложорстких кільцях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Ігнатенко 
Павло Леонідович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-5105 А] УДК 531.7 

2626. Мариношенко О. П. Динамічне деформування видовжених балкових 
систем набігаючим повітряним потоком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Мариношенко Олек-
сандр Петрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 23 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — [2010-4873 А] УДК 531.391 

2627. Назар І. І. Вплив поздовжньої швидкості руху на динаміку і стійкість 
нелінійних процесів у приводах з гнучким робочим елементом : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність ма-
шин" / Назар Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16— 17(12 назв). — 100 пр. — [2010-5723 А] УДК 531.3 

532 Загальні питання механіки рідин.  
Механiка рiдин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 

2628. Горбань В. О. Моделювання нестаціонарної взаємодії тіл в потоках : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка 
рідини, газу та плазми" / Горбань Володимир Олексійович ; НАН України, Ін-т 
гідромеханіки. — К., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — 100 пр. — 
[2010-5511 А] УДК 532.538 

2629. Чернюк В. В. Регулювання інтегральних параметрів напірних потоків 
рідин гідродинамічно активними додатками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.16 "Гідравліка та інж. гідрологія" / Чернюк Володимир 
Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 
2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — 100 пр. — [2010-5987 А] 

 УДК 532.542 

На ступінь кандидата 

2630. Бордюг Г. Б. Електрооптичні та нелінійно-оптичні властивості ліотроп-
них іонних рідких кристалів з електрохромними домішками : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. та 
рідких кристалів" / Бордюг Ганна Борисівна ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2010-4783 А] УДК 532.783 

2631. Лукомський Д. В. Гідропружна нестійкість в еластичній трубці з рі-
диною при поширенні імпульсної хвилі тиску : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Лу-
комський Дмитро Васильович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2010-5232 А] УДК 532.59 

2632. Островський В. В. Стійкість конфігурацій точкових вихорів на сфері : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Ме-
ханіка рідини, газу та плазми" / Островський Віталій Валентинович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — 
[2010-4559 А] УДК 532.5 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь доктора 

2633. Найда С. А. Теорія та проектування широкосмугових електроакустичних 
трактів для медичних приладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / Найда Сергій Анато-
лійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 28—33 (47 назв). — 100 пр. — [2010-5725 А] УДК 534.6 

На ступінь кандидата 

2634. Кандрачук І. В. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних ан-
тен з екранами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
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05.09.08 "Приклад. акустика і звукотехніка" / Кандрачук Іван Вікторович ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-5607 А] УДК 534.8 

535 Оптика 

На ступінь доктора 

2635. Алексеєв К. М. Поширення оптичних вихрів в періодично збурених сла-
боспрямовуючих оптичних волокнах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Алексеєв Костянтин Мико-
лайович ; Ін-т фіз. оптики, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Львів, 2010. 
— 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—35 (35 назв). — 100 пр. — [2010-5081 А] 

 УДК 535.37 
2636. Канашевич Г. В. Технологічні основи керування якістю поверхневого 

шару оптичних матеріалів при електронно-променевій мікрообробці : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / 
Канашевич Георгій Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Черкас. 
держ. технол. ун-т]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (45 назв). 
— 100 пр. — [2010-4830 А] УДК 535 

2637. Фадеєва Т. А. Поширення і перетворення сингулярних пучків в анізо-
тропних середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Фадеєва Тетяна Андріївна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Чернівці, 
2010. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30. — 100 пр. — [2010-4691 А]
 УДК 535.2 

На ступінь кандидата 

2638. Вовк Р. Г. Поляризаційна структура коноскопічних картин нематичних 
рідких кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Вовк Роман Григорович ; НАН України, Ін-т 
фізики. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-4789 А]
 УДК 535.5 

2639. Вягін О. Г. Вплив зарядових взаємодій на формування люмінесцентних 
властивостей церійвмістких оксидних кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Вягін Олег Ген-
надійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т сцинтиляційн. матеріалів НАН 
України]. — Х., 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-4790 А] УДК 535.37 

2640. Ганіна І. І. Отримання та модифікація люмінесцентних властивостей ак-
тивованих оксидних нанокристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Ганіна Ірина Ігорівна ; НАН 
України, Ін-т монокристалів, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів]. — Х., 2010. — 16 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5496 А] 

 УДК 535.373:[549.621+549.51 
2641. Клімов О. С. Адаптивна поляриметрія послідовного зондування однорід-

них анізотропних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Клімов Олександр Сергійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 
100 пр. — [2010-4845 А] УДК 535.51 
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2642. Печерська К. Ю. Вплив відпалів та приєднання біомолекул на фото-
люмінесцентні характеристики структур з квантовими точками на основі CdSe : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Печерська Катерина Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. по-
літехн. ін-т", Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 
2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5800 А] 

 УДК 535.37:538.958 
2643. Хуснутдінов С. В. Фізичні властивості гетерошарів оксиду цинку : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 
напівпровідників і діелектриків" / Хуснутдінов Сергій Володимирович ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—17. — 100 пр. — [2010-5353 А] УДК 535.37:546.47-31 

536 Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

2644. Рохман Б. Б. Аеродинаміка, теплообмін і горіння в висхідних газодис-
персних потоках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Рохман Болеслав Борисо-
вич ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики, [Ін-т вугіл. енерготехнологій НАН 
України]. — К., 2010. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (39 назв). — 110 пр. — 
[2010-4906 А] УДК 536.46:662.62 

На ступінь кандидата 

2645. Вінніков М. А. Низькотемпературне теплове розширення та поліаморфізм 
допійованого домішками фулериту С60 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низ. температур" / Вінніков Микола 
Анатолійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 
2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6210 А] 

 УДК 536.48 
2646. Туркевич Д. В. Закономірності утворення надтвердих фаз в системі 

В—ВN—В2О3 при високих тисках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Туркевич Дмитро Володимирович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля]. — К., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4684 А]
 УДК 536.7:661.657 

2647. Целень Б. Я. Тепломасообмін та гідродинаміка при термовакуумній 
обробці рідин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Целень Богдан Ярославо-
вич ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4716 А] УДК 536.423 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

2648. Галій П. В. Електронні властивості та мікро- і наноструктура поверхонь 
галогенідів цезію й селенідів індію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Галій Павло Васильович ; 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Івано-Франківськ, 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (60 назв). — 
130 пр. — [2010-4793 А] УДК 537.533.35 
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2649. Елисеева Н. П. Дифракция излучения электрического диполя на экранах 
сложной формы : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра физ.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.03 "Радиофизика" / Елисеева Надежда Петровна ; Харьков. нац. ун-т 
им. В. Н. Каразина. — Х., 2010. — 34 с. : ил. — Библиогр.: с. 28—31 (37 назв.). — 
100 экз. — [2010-5376 А] УДК 537.874.6 

2650. Товстюк Н. К. Мікроскопічна теорія електронних властивостей напів-
провідникових шаруватих кристалів та інтеркальованих структур : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників 
і діелектриків" / Товстюк Наталія Корніївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2010-5068 А] 

 УДК 537.311.322 

На ступінь кандидата 

2651. Генкін О. М. Еталонні джерела оптичного випромінювання на основі 
явища електричного пробою у p-n-структурах на карбіді кремнію : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / 
Генкін Олексій Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2010. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5500 А] 

 УДК 537.311 
2652. Кулагін Д. В. Спін-хвильова електродинаміка гіротропних магнітних се-

редовищ в постійному зовнішньому електричному полі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Кулагін Дмитро 
Вячеславович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2010-4522 А] УДК 537.6 

2653. Кульчицький В. І. Формування фундаментальних фізичних понять в 
учнів профільних класів у процесі вивчення електродинаміки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Кульчицький Віктор Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6148 А] 

 УДК 537.8 
2654. Ромбовський М. Ю. Мультигармонічні процеси у релятивістських дво-

швидкісних електронних пучках та системах на їх основі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. частинок" / 
Ромбовський Михайло Юрійович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики, [Сум. держ. 
ун-т]. — Суми, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2010-6171 А] УДК 537.533 

2655. Ях'я Алі Хасан Обайдат. Релаксаційні явища в кристалах Li2Ge7O15 : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Ях'я Алі Хасан Обайдат ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. 
— Дніпропетровськ, 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-6118 А] УДК 537.226:538.911 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

2656. Ковальчук В. В. Твердотільні гетероструктури на основі кремнію з на-
нокластерною підсистемою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ковальчук Володимир Володимиро-
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вич ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Одес. держ. ін-т вимірюв. техніки]. 
— Дніпропетровськ, 2010. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 36—38 (35 назв). 
— 100 пр. — [2010-6261 А] УДК 538.9 

2657. Маханець О. М. Спектри та взаємодія квазічастинок у комбінованих на-
носистемах аксіальної симетрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Маханець 
Олександр Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (31 назва). — 100 пр. — [2010-5700 А] 

 УДК 538.975 
2658. Метлов Л. С. Структурна перебудова і динамічні ефекти в твердих тілах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Метлов Леонід Семенович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т 
ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2010. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—35. — 100 пр. — 
[2010-4577 А] УДК 538.9 

На ступінь кандидата 

2659. Варюхін Д. В. Магнітні фазові переходи в системі Mn2-xFexAs0.5P0.5 : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магне-
тизм" / Варюхін Дмитро Вікторович ; Ін-т магнетизму НАН України, [Донец. фіз.-
техн. ін-т ім. О. О. Галкіна]. — К., 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2010-5479 А] УДК 538.955 

2660. Калитчук С. М. Оптичні і люмінесцентні властивості нанокристалів 
СdТе в колоїдних розчинах та полімерних матрицях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Калитчук Сергій 
Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — 
К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (29 назв). — 100 пр. — [2010-6259 А]
 УДК 538.958 

2661. Когутич А. А. Непружне розсіювання світла та акустичні властивості 
сегнетоелектричних кристалів Sn2P2(SexS1-x)6 : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / 
Когутич Антон Антонович ; Вищ. держ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужго-
род, 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5295 А]
 УДК 538.95:537.226.4 

2662. Курбатов Д. І. Структурні, оптичні та електрофізичні властивості плівок 
ZnS та гетеропереходів n-ZnS/p-CdTe : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Курбатов Денис Ігорович ; 
Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-4860 А] УДК 538.975 

2663. Левківський І. П. Крайові стани в системах з квантовим ефектом Хола : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Левківський Іван Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2010-6027 А] УДК 538.94 

2664. Литвинчук Т. В. Х-променева дифрактометрія змін мікродефектної 
структури кристалів кремнію після опромінення високоенергетичними електронами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Литвинчук Тарас Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 
[2010-5397 А] УДК 538.9 
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2665. Хижний І. В. Електронно-стимульовані явища у кріокристалах інертних 
елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Хижний Іван Валерійович ; НАН України, Фіз.-техн. 
ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. 
— 100 пр. — [2010-5187 А] УДК 538.958 

2666. Юркевич О. В. П'єзоелектричні та електрооптичні характеристики крис-
талів лангаситу і ніобату літію для пристроїв керування лазерним випромінюванням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Юркевич Олег Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5196 А]
 УДК 538.9 

539 Фізична природа матерії 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика.  
Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

2667. Давидовська О. І. Колективні збудження складних ядер в рамках напів-
класичного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Давидовська 
Оксана Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т ядер. дослідж. НАН Ук-
раїни]. — Х., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (64 назви). — 100 пр. — 
[2010-5527 А] УДК 539.17 

2668. Федоткін С. М. Ядерні процеси за участю атомної оболонки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, 
елементар. частинок і високих енергій" / Федоткін Сергій Миколайович ; НАН 
України, Ін-т ядер. дослідж. НАН України. — К., 2010. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 27—30 (32 назви). — 100 пр. — [2010-4696 А] УДК 539.163 

На ступінь кандидата 

2669. Грабовська (Куліч) Є. В. Дипольні радіаційні силові функції гамма-
розпаду та фотопоглинання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Гра-
бовська (Куліч) Єлизавета Василівна ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж., [Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-5513 А] УДК 539.17 

2670. Завора Л. М. Прояви молекулярного поліморфізму і надмолекулярного 
впорядкування в мезоморфних системах з функціонально-активними допантами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Тепло-
фізика та молекуляр. фізика" / Завора Людмила Миколаївна ; НАН України, Фіз.-
техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів]. — Х., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2010-5556 А] 

 УДК 539.196 
2671. Мускеєв А. О. Нерівноважні функції розподілу обмежених систем : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Мускеєв Антон Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. 
— 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2010-5021 А] УДК 539.12 
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539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  
Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

2672. Долженкова О. Ф. Монокристали боратів: реальна структура та фізичні 
властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Долженкова Олена Федорівна ; НАН України, Ін-т 
електрофізики та радіац. технологій, [Ін-т монокристалів]. — Х., 2010. — 32 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — 100 пр. — [2010-5537 А] УДК 539.4:546.273 

2673. Пашинська О. Г. Формування субмікрокристалічної структури і власти-
востей металів методами комбінованої пластичної деформації : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Па-
шинська Олена Генріхівна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, 
[Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна]. — Х., 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 26—30 (48 назв). — 100 пр. — [2010-4602 А] УДК 539.379 

2674. Сур'янінов М. Г. Узагальнення методу граничних елементів до розра-
хунку стрижнів, пластин та оболонок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Сур'янінов Микола 
Георгійович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Луцьк, 2010. — 
32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (45 назв). — 100 пр. — [2010-4674 А] 

 УДК 539.3 

На ступінь кандидата 

2675. Бойченко Д. І. Нерівноважні ефекти в провідності контактів метал-
манганіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бойченко Дмитро Іванович ; НАН України, Донец. 
фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. 
— 100 пр. — [2010-5468 А] УДК 539.21 

2676. Девізенко О. Ю. Ріст, структурно-фазові перетворення та рентгенооп-
тичні властивості багатошарових нанорозмірних плівкових композицій Co/C : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Девізенко Олександр Юрійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і 
радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2010. — 18 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2010-6134 А] УДК 539.25/.26 

2677. Здолбіцька Н. В. Метод конструкційних елементів у розрахунку тонких 
композитних плит на пружній основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Здолбіцька Ніна 
Василівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6256 А] УДК 539.3 

2678. Кравченко С. Г. Стійкість просторових тонкостінних пластинчатих сис-
тем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Меха-
ніка деформів. твердого тіла" / Кравченко Сергій Григорович ; Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4508 А] УДК 539.3+534.1 

2679. Кулішов С. Б. Прогнозування довговічності розвитку тріщин до критич-
них розмірів в жароміцній сталі ЕП517-Ш при сумісному впливі втоми та повзу-
чості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Ме-
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ханіка деформів. твердого тіла" / Кулішов Сергій Борисович ; Ін-т пробл. міцності 
ім. Г. С. Писаренка НАН України. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2010-6227 А] УДК 539.4 

2680. Майбородіна Н. В. Хвильові процеси в дискретно підкріплених еліпсоїдаль-
них оболонках при нестаціонарному навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 
Майбородіна Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка, 
[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4561 А] УДК 539.3 

2681. Мельник К. В. Взаємодія товстої плити із системою гладких штампів за 
невідомих областей контакту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Мельник Катерина Вік-
торівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-6270 А] УДК 539.3 

2682. Могильний Г. С. Залізо та його сполуки у вуглецевих наноматеріалах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Могильний Георгій Сергійович ; НАН України, Ін-т металофізики 
ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19. — 100 пр. — 
[2010-5241 А] УДК 539.2 

2683. Окрепкий Ю. С. Діагностування руйнування крихких включень мето-
дом акустичної емісії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.10 "Діагностика матеріалів та конструкцій" / Окрепкий Юрій Степано-
вич ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-5306 А] 

 УДК 539.3:620.179.17 
2684. Пахомова І. М. Релаксація внутрішніх напружень у лужно-галоїдних 

монокристалах із ґраткою типу NaCI на початковій стадії високотемпературної 
повзучості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Пахомова Ірина Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(25 назв). — 100 пр. — [2010-4600 А] УДК 539.4 

2685. Смоктій О. Д. Крайовий резонанс у трансверсально-ізотропних тілах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Ме-
ханіка деформів. твердого тіла" / Смоктій Оксана Данилівна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-4661 А] УДК 539.3 

2686. Стєрвоєдов А. М. Формування нанорозмірних плівок Ti—O—N та 
Cr—O—N іонно-променевими методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Стєрвоєдов Андрій Мико-
лайович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій. — Х., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5152 А] УДК 539.23 

2687. Трохимчук О. Я. Розрахунок масивних і тонкостінних циліндричних тіл 
при їх контакті з жорсткими штампами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Трохимчук Олена 
Ярославівна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Луцьк, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6092 А] 

 УДК 539.3 
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2688. Турченко В. О. Дефектність структури, фазові переходи та магніторе-
зистивні властивості допійованих Ca2+ і Sr2+ манганіт-лантанових перовскітів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Турченко Віталій Олександрович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. 
ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 
100 пр. — [2010-5941 А] УДК 539.2 

2689. Чишко В. В. Модифікація структури і властивостей NbТі надпровідників 
з використанням рівноканального багатокутового пресування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Чишко 
Вячеслав Валерійович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій, [Донец. 
фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(28 назв). — 100 пр. — [2010-6193 А] УДК 539.2 

2690. Швець В. П. Кінетика накопичення розсіяних пошкоджень конструкцій-
них матеріалів у процесі напрацювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Швець Воло-
димир Петрович ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. — К., 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-4943 А] 

 УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

542 Практична лабораторна хімія.  
Препаративна та експериментальна хімія 

На ступінь кандидата 

2691. Жила Р. С. Фулерени як інгібітори окиснення органічних сполук : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.13 "Нафтохімія та 
вуглехімія" / Жила Роман Сергійович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та 
нафтохімії. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 
110 пр. — [2010-5776 А] УДК 542.943:547.68 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

2692. Батурін О. А. Розробка рентгенооптичних схем для аналізу складу за 
спектрами флуоресценції та комптонівського розсіяння : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і 
систем" / Батурін Олексій Анатолійович ; Сум. держ. ун-т, Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Суми, 2010. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. 
— 100 пр. — [2010-4776 А] УДК 543.427.4:543.422.3 

2693. Маторіна К. В. Модифікація аналітичних органічних реагентів електро-
літами та поліелектролітами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Маторіна Катерина Вячеславівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Х., 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (32 назви). — 100 пр. — [2010-5699 А] УДК 543.42 

544 Фізична хімія 

На ступінь кандидата 

2694. Андріянова М. В. Синтез і дослідження властивостей полімерних чет-
вертинних амонієвих солей для йонпровідних матеріалів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / 
Андріянова Марина Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. 
ун-т". — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2010-5921 А] УДК 544.6.018.462 

2695. Захарова Т. М. Нанесені на Sі-вмісні сполуки Сu-Co-Fe оксидні ката-
лізатори в реакції окиснення СО : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Захарова Тетяна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). 
— 100 пр. — [2010-5101 А] УДК 544.146.5 

2696. Клещевнікова Ю. О. Протолітичні рівноваги ксантенових барвників у 
прямій та оберненій мікроемульсіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Клещевнікова Юлія Олександрівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 150 пр. — [2010-4998 А] УДК 544 

2697. Козирєв А. В. Закономірності утворення фаз і діаграма стану системи 
B—Mg—MgO при тиску 2 ГПа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Козирєв Артем В'ячеславович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля]. — К., 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5224 А] 

 УДК 544.01 
2698. Коплак О. В. Магнітостимульовані зміни дефектно-домішкового стану 

та фізичних характеристик кристалів кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Коплак Оксана 
Вячеславівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-5001 А] УДК 544.56:548.4 

2699. Романова Л. О. Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем 
Ga—Mn—Ge(Si) та AI—Ni—Ge(Si, Y) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Романова Лариса Олександрівна ; НАН 
України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. 
— [2010-5144 А] УДК 544.2 

2700. Шеремет Я. О. Вивчення функціональної ролі фосфорилювання мікро-
трубочок в рослинній клітині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Шеремет Ярина Олек-
сандрівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки". — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2010-6100 А]
 УДК 544.475+581.43 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

2701. Замора Я. П. Вплив водневої обробки на структуру і магнітострикцію 
сплавів на основі Fе, Со та РЗМ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Замора Ярослав Петрович ; Луц. нац. 
техн. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Фіз.-мех. ін-т 
ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — Луцьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6254 А] УДК 546.3:537.634 
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2702. Зелінський А. В. Взаємодія компонентів у потрійних системах U—{Fe, 
Co, Ni}—Ga : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Зелінський Анатолій Вікторович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 
— [2010-4823 А] УДК 546 

2703. Марушко Л. П. Фазові рівноваги та властивості фаз у системах {Cu, 
Ag}—{Zn, Cd}—Ga, In}—{Ge, Sn}—{S, Se} : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Марушко Лариса Петрівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4571 А]
 УДК 546:544.344 

2704. Семенака В. В. Прямий синтез різнометалічних комплексів хрому(ІІІ) з 
N,О-донорними лігандами за участю солі Рейнеке : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Семенака Валентина 
Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5035 А] УДК 546.76+547.415.1 

2705. Суховєєв О. В. N-фенілантранілати лужноземельних металів — інгібі 
тори окиснення органічних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.13 "Нафтохімія та вуглехімія" / Суховєєв Олександр Воло-
димирович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2010. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5903 А] 

 УДК 546.17+546.21/.22 
2706. Тарасюк І. І. Взаємодія компонентів у системах Li-Сu-{АІ, Sn} та Li-Ag-

{In, Sn, Sb}: фазові рівноваги та кристалічна структура сполук : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Тарасюк 
Іван Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4932 А] УДК 546 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

2707. Чебанов В. А. Багатокомпонентні реакції гетероциклізації карбоніальних 
сполук з полінуклеофілами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Чебанов Валентин Анатолійович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т монокристалів НАН України]. — Х., 2010. — 34 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 25—31 (47 назв). — 150 пр. — [2010-5189 А] УДК 547.1 

На ступінь кандидата 

2708. Бучкевич І. Р. Синтез і властивості 6,7-заміщених-1,4-нафтохінонів та 
одержання нових S-,N-,О-гетероциклічних сполук на їх основі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Бучкевич 
Ірина Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : схеми — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2010-6048 А] УДК 547 

2709. Гур'єва А. М. Фосфорилювання 1,2-дизаміщених імідазолів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / 
Гур'єва Анастасія Миколаївна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4805 А] УДК 547 

2710. Давиденко І. Г. Синтез та дослідження властивостей поліметинових 
барвників, похідних бензо[cd]фуро[2,3-f]індолу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Давиденко Ірина Григорівна ; 
НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-6133 А] УДК 547.752+667.2 

2711. Дмитрів Ю. В. 3-Фосфорильовані та 3,4-дифосфорильовані піроли : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.08 "Хімія еле-
ментоорганіч. сполук" / Дмитрів Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т органіч. 
хімії. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4812 А]
 УДК 547.1 

2712. Лебедєва І. О. Циклоконденсуюча здатність заміщених дигідропіри-
мідин-2-онів (тіонів) і реакція Біджинеллі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Лебедєва Ірина Олександрівна ; 
НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Оде-
са, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. 
— [2010-6152 А] УДК 547.853:542.913 

2713. Мельник Д. О. Електронні та спектральні властивості йонів полієнів — 
аналогів ціанінових барвників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Мельник Дмитро Олександрович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т органіч. хімії. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-4876 А] УДК 547.97 

2714. Муравйова О. О. Багатокомпонентні реакції гетероциклізації карбо-
ніальних сполук і азотовмісних бінуклеофілів у синтезі частково гідрованих похід-
них піридину та піримідину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Муравйова Олена Олександрівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Держ. наук. установі "Наук.-технол. комплекс", "Ін-т монокристалів" 
НАН України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 
150 пр. — [2010-4883 А] УДК 547.821+547.853 

2715. Савченко Т. І. Синтез та реакційна здатність піразоло [4,3-с] хінолінів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 
хімія" / Савченко Тимур Ігорович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. фармац. 
ун-т]. — Х., 2010. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 130 пр. — 
[2010-4914 А] УДК 547.77:547.831 

2716. Токар А. В. Квантово-хімічне дослідження реакційної здатності каркас-
них амінів, їх N-заміщених та епоксидних похідних : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Токар Андрій Володими-
рович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-
чара]. — Х., 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — 
[2010-5069 А] УДК 547.233 

2717. Харченко Ю. В. Гетероциклічні похідні 1,2,4-оксадіазолу та їх хімічне 
модифікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.03 "Органіч. хімія" / Харченко Юлія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 150 пр. — [2010-4707 А] 

 УДК 547.79 
2718. Чорноус С. Ю. Нові перетворення N,S-а-амідоалкілюючих реагентів у 

похідні азотистих гетероциклів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Чорноус Станіслав Юрійович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4732 А] УДК 547.78/.79 
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548 Кристалографія 

На ступінь доктора 

2719. Новіков С. М. Моделювання Х-променевих топографічних зображень 
дефектів у реальних кристалах Si : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Новіков Сергій Миколайович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 27—32. — 100 пр. — [2010-5734 А] УДК 548.734 

На ступінь кандидата 

2720. Струк А. Я. Особливості формування дифракційного контрасту дислока-
цій та їх комплексів в кристалах Si у секційній та проекційній X-променевій топо-
графії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізи-
ка твердого тіла" / Струк Андрій Ярославович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-5422 А]
 УДК 548.734 

549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 

На ступінь кандидата 

2721. Сидоренко Т. В. Змочування та контактна взаємодія металічних розпла-
вів з титаном барію та деякими іншими керамічними матеріалами з перовськітовою 
структурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.21 "Хі-
мія твердого тіла" / Сидоренко Тетяна Валентинівна ; НАН України, Ін-т пробл. 
матеріалознав. ім. І. Ф. Францевича. — К., 2010. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—23 (27 назв). — 100 пр. — [2010-5037 А] УДК 549.641:532.64 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь кандидата 

2722. Бакаржієва М. І. Магнітні моделі перспективних на алмазоносність 
структур Інгульського мегаблоку Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Бакаржієва Марія Іллівна ; 
НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4771 А] УДК 550.382:553.81 

2723. Карнаухова О. Є. Пружно-щільнісні параметри гірських порід Україн-
ського щита в умовах високого тиску і температур : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Карнаухова Олена Євгеніїв-
на ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4831 А] 

 УДК 550.34.016:[552.08:53] 

550.4 Геохімія 

На ступінь кандидата 

2724. Науменко У. З. Геологічна будова та основні етапи розвитку Осницько-
Рівненського блоку (зони зчленування Українського щита і Волино-Подільської плити) 
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в докембрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.01 "Заг. 
та регіон. геологія" / Науменко Уляна Зіновіївна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — 
К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4884 А] 

 УДК 550.42:553.3](477) 
2725. Смирнов В. М. Формування поля забруднення донних відкладів Бузько-

го лиману важкими металами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 
наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Смирнов Віктор Миколайович ; Ін-т геохімії 
навколиш. середовища НАН та МНС України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4660 А] УДК 550.424:502.51](477.73) 

550.8 Прикладна геологія та геофізика.  
Геологічні пошуки та розвідка 

На ступінь кандидата 

2726. Вунда Тінта Мануел. Особливості геології, речовинного складу і перс-
пективи алмазоносності кімберлітів трубки Лорелей (Ангола) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія металев. і неметалев. 
корис. копалин" / Вунда Тінта Мануел ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5373 А] 

 УДК 550.8:553.81](673) 
2727. Кекух Д. А. Структурно-параметрична модель геологічного середовища 

на основі інтеграційного підходу до інтерпретації геолого-геофізичної інформації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Гео-
фізика" / Кекух Дмитро Анатолійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Суб-
ботіна. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4838 А]
 УДК 550.834 

2728. Онищук В. І. Геофізичні дослідження верхньої частини розрізу при 
вивченні техногенного забруднення довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Онищук Віктор Іванович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2010-4557 А] УДК 550.83 

2729. Попова Г. А. Комплексування та інтерпретація даних сейсморозвідки та 
промислової геофізики при пошуках порід-колекторів в структурах неантикліналь-
ного типу ДДЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 
04.00.22 "Геофізика" / Попова Ганна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4896 А]
 УДК 550.834.5 

2730. Федченко Т. О. Методи і технології створення просторових інтеграль-
них геолого-геофізичних моделей нафтогазоперспективних територій та об'єктів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофі-
зика" / Федченко Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Суб-
ботіна, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — К., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4698 А] УДК 550.83 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  
Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь кандидата 

2731. Заборін М. С. Вплив геодинамічних зон вугленосної товщі на формуван-
ня геолого-екологічних умов при ліквідації шахт : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.16 "Геологія твердих горючих копалин" / Забо-
рін Михайло Сергійович ; Нац. гірн. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Дніпропет-
ровськ, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5377 А]
 УДК 551.243.1:622.012.2 

2732. Наконечний Ю. І. Заплавне ґрунтотворення і ґрунти заплави р. Західний 
Буг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.05 "Біо-
географія та географія ґрунтів" / Наконечний Юрій Ігорович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-4543 А] УДК 551.311.234(282.247.318) 

551.46 Океанологія. Підводна топографія. Дно океану 

На ступінь кандидата 

2733. Корчомкина О. М. Визначення концентрацій пігментів фітопланктону в 
морській воді за даними дистанційних і контактних оптичних вимірювань : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / 
Корчомкина Олена Миколаївна ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 
2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2010-5687 А] 

 УДК 551.46 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь доктора 

2734. Іванік О. М. Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на 
функціонування транспортних природно-техногенних систем : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.05 "Геол. інформатика" / Іванік 
Олена Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 40 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — 100 пр. — [2010-4826 А] УДК 551.5:656 

На ступінь кандидата 

2735. Косовець-Скавронська О. О. Надходження хімічних речовин з атмо-
сферними опадами на територію України та оцінка їх ролі у формуванні хімічного 
складу річкових вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Косовець-Скавронська 
Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4855 А] 

 УДК 551.577.2:551.578.8 
2736. Міщенко Н. М. Структура полів та швидкості вітру в умовах блокування 

зонального переносу в Європейському секторі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеоро-
логія" / Міщенко Наталія Михайлівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5124 А] 

 УДК 551.577.21:551.55 

551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь кандидата 

2737. Тузяк Я. М. Форамініфери і стратиграфія нижньокрейдових відкладів 
Рівнинного Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 
04.00.09 "Палеонтологія і стратиграфія" / Тузяк Ярина Мирославівна ; НАН України, 
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Ін-т геол. наук, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 23 с., [5] арк. табл. 
— Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2010-4935 А] 

 УДК 551.762.1:563.1(477.75) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

На ступінь кандидата 

2738. Левченко О. І. Методи і моделі оцінки природного (рентного) потен-
ціалу родовищ твердих корисних копалин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геол. наук : спец. 04.00.19 "Екон. геологія" / Левченко Олександр Іванович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4535 А] УДК 553(477) 

553.3/.4 Рудні родовища.  
Металоносні родовища корисних копалин 

На ступінь доктора 

2739. Мельничук В. Г. Геологія та міденосність нижньовендських трапових 
комплексів південно-західної частини Східноєвропейської платформи : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / 
Мельничук Віктор Григорович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2010. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (46 назв). — 100 пр. — [2010-4575 А] 

 УДК 553.43(4-11) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

2740. Боднарчук Т. В. Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості 
води у верхів'ях басейнів Дністра та Західного Бугу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохі-
мія" / Боднарчук Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 120 пр. — 
[2010-4781 А] УДК 556.531.047(282.247.314/.318) 

2741. Медведєва Ю. С. Водний та сольовий режими озера Китай : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, 
вод. ресурси, гідрохімія" / Медведєва Юлія Сергіївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — 
Одеса, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6290 А]
 УДК 556.552+556.114.5](285.2)(477.74) 

2742. Хомік Н. В. Управління водними ресурсами на природоохоронних тери-
торіях : (на прикл. Шац. нац. природ. парку) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Хомік Наталія Володими-
рівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т гідротехніки і меліорації. — К., 2010. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2010-4711 А] УДК 556.18 

56 Палеонтологія 

На ступінь кандидата 

2743. Коц С. М. Морфофункціональна характеристика травної системи птахів 
родини чаплевих (Ardeidae) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Коц Сюзанна Миколаївна ; НАН України, Ін-т 
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зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-5643 А] 

 УДК 568.244.1:591.132 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

2744. Ден Бо. Дія низьких температур та імуноізоляції на властивості тканин 
надниркових залоз in vitro і при ксенотрансплантації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Ден Бо ; НАН України, Ін-т 
пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5096 А] УДК 57.086.13:611.45 

2745. Трифонова Г. В. Властивості кріоконсервованих культур клітин в ре-
генераційних середовищах, що містять низькомолекулярну фракцію з кордової крові : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріо-
біологія" / Трифонова Ганна Валеріївна ; НАН України, Ін-т пробл. кріології і кріо-
медицини. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-5920 А] УДК 57.043.017.35 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

2746. Никифоров В. В. Структурна організація біогеоценозів і біогідроценозів 
Середнього Придніпров'я : (відновлення, охорона та раціон. використання) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Никифо-
ров Володимир Валентинович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (45 назв). — 125 пр. 
— [2010-4550 А] УДК 574.4/.5(477.63/.65) 

На ступінь кандидата 

2747. Котович О. В. Еколого-гідрологічні особливості лісів степової зони Ук-
раїни : (на прикл. Присамар'я Дніпровського) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Котович Олександр Вячеславо-
вич ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6265 А] 

 УДК 574.4(477.63) 
2748. Рилькова О. О. Структурні і функціональні показники бактеріопланк-

тону в прибережних водах Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Рилькова Ольга Олександрівна ; НАН 
України, Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6170 А]
 УДК 574.583(262.5) 

2749. Хом'як І. В. Класифікація та антропогенна трансформація екосистеми 
Словечансько-Овруцького кряжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Хом'як Іван Владиславович ; Укр. акад. аграр. 
наук, Ін-т агроекології, [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-5073 А] УДК 574.4(477.42) 
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2750. Шевчук І. А. Вплив урану (VI) та стронцію на клітини Bacillus polymyxa 
IMB 8910 у водному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Шевчук Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 
колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5314 А] УДК 574:546.791 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 

2751. Ємець А. І. Ключова роль тубуліну в молекулярних та клітинних ме-
ханізмах стійкості рослин до гербіцидів з антимітотичною активністю : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біоло-
гія, гістологія" / Ємець Алла Іванівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, 
[Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України" та Ін-т клін. 
біології та генет. інженерії]. — К., 2010. — 50 с. : іл. — Бібліогр.: с. 43—47 (45 назв). 
— 120 пр. — [2010-5549 А] УДК 575.224+576.5 

На ступінь кандидата 

2752. Демкович А. Є. Молекулярно-генетичні особливості високопродуктив-
них і стійких до кореневої губки рослин сосни звичайної та їх насіннєвого потомст-
ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Моле-
куляр. генетика" / Демкович Андрій Євгенович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т 
харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Донец. ботан. сад]. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5529 А] 

 УДК 575.1:582.475.4 

576 Клітинна та субклітинна біологія.  
Цитологія 

На ступінь кандидата 

2753. Колесник Д. Л. Біологічні властивості модифікованого варіанту карци-
номи легені Льюїс, асоційовані з пухлинним ангіогенезом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Колесник Денис Леоні-
дович ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Ка-
вецького. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-5387 А] УДК 576.385.5:616.24-006.04 

2754. Кривич Т. В. Морфо-фізіологічні особливості та продуктивність молоч-
ної худоби різних порід в умовах Приазов'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Кривич Тетяна 
Володимирівна ; Ін-т тваринництва, Нац. акад. аграр. наук України, [Луган. нац. 
аграр. ун-т]. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2010-4514 А] УДК 576.7:636.2(477.7) 

2755. Новородовська Т. С. Вплив структурозалежного органельного і неорга-
нельного зв'язування кальцію на внутрішньоклітинну сигналізацію: модельне дослід-
ження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біо-
фізика" / Новородовська Тетяна Сергіївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бо-
гомольця, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-6274 А] УДК 576.32/.36 
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577 Maтеріальні основи життя. Біохімія.  
Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь кандидата 

2756. Іслямов Р. І. Варіабельність реакції на дію слабких змінних електромаг-
нітних полів наднизької частоти у щурів з різними індивідуальними особливостями : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізи-
ка" / Іслямов Руслан Ісметович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімфе-
рополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-5606 А] УДК 577.3 

2757. Кубрак О. І. Отримання та характеристика стабільної альфа-амілази з 
Bacillus sp. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.04 "Біохімія" / Кубрак Ольга Ігорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2010-4859 А] 

 УДК 577.152.32.08 
2758. Кундієва А. В. Експресія 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфос-

фатази та ряду інших генів при дії метил-третбутилового ефіру на організм : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Кундієва Анастасія Вячеславівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — 
К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6228 А]
 УДК 577.1 

2759. Мацьопа І. В. Система антиоксидантного захисту нирок щурів при 
ураженні тетрахлорметаном за різних світлових режимів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Мацьопа Інна Воло-
димирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Буковин. держ. мед. ун-т М-ва 
охорони здоров'я України]. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5701 А] 

 УДК 577.152.1:616.61-002-092.9 
2760. Романчук Л. Д. Особливості функціонування металотіонеїнів та системи 

антиоксидантного захисту в тканинах жаби Rana ridibunda за впливу пошкоджуючих 
чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біо-
хімія" / Романчук Лілія Дмитрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 
[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-4905 А] 

 УДК 577.35:597.8 
2761. Русєва Я. П. Технологія білково-полісахаридних комплексів з антипро-

теолітичною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Русєва Яна Петрівна ; Одес. нац. акад. харч. техно-
логій. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. 
— [2010-6300 А] УДК 577.114.7:544.475 

2762. Сабірова Т. Ю. Порівняльна характеристика структурних компонентів 
зоо- та фітопатогенних рабдовірусів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Сабірова Тетяна Юріївна ; НАН України, 
Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5033 А] УДК 577.27+578.824 

2763. Скатерна Т. Д. Молекулярні механізми регуляції активності ліпокси-
геназ у модельних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Скатерна Тетяна Дмитрівна ; НАН 
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України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2010-5345 А] УДК 577.1 

2764. Филимоненко В. П. Регуляція гемоксигеназної активності гемом у серці, 
судинах та легенях щурів при введенні субстрату та інгібітору NO-синтаз : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Фили-
моненко Вікторія Павлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4702 А] 

 УДК 577.152.1:616.1-092.9 
2765. Чеботар Л. Д. Кардіогенні ефекти мелатоніну : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Чебо-
тар Лариса Дмитрівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Миколаїв. держ. 
ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Сімферополь, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5354 А] 

 УДК 577.175.3/.7:612.176 
2766. Шай Д. С. Противірусна та інтерфероногенна активність низькомолеку-

лярних індукторів інтерферону — аналогів аміксину та похідних дифенілу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд . біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Шай 
Дмитро Сергійович ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболот-
ного, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5995 А]
 УДК 577.27:577.245 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 

2767. Іутинська О. А. Цитоморфологічні та біологічні особливості перебігу 
інфекції вірусу тютюнової мозаїки за хронічного впливу іонів важких металів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / 
Іутинська Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2010-4827 А] УДК 578.85/.86 

2768. Карпенко О. С. Синтез, інтеркаляційні, інтерфероногенні та проти-
вірусні властивості N-похідних нафталіміду та їхніх аналогів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Карпенко 
Олександр Сергійович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 
2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-6219 А] УДК 578.24 

2769. Порва Ю. І. Моделювання інфекції вірусного гепатиту С in vitro та вив-
чення антивірусної активності препаратів групи флавоноїдів і елаготанінів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.06 "Вірусологія" / Порва 
Юлія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т епідеміології та інфекц. 
хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. наук України]. — К., 2010. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4618 А] 

 УДК 578.8:616.36-002 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

2770. Богдан Ю. М. Мутагенна і протекторна активність Pseudomonas syringae 
pv. atrofaciens у бактеріальній та рослинній тест-системах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Богдан Юлія 
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Миколаївна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — 
К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5463 А]
 УДК 579.841.1 

2771. Юмина Ю. М. Біоплівка гетеротрофних бактерій як чинник біопошкод-
жень захисного покриття Полікен 980-25 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Юмина Юлія Михайлівна ; НАН 
України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2010. — 24 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 120 пр. — [2010-5079 А] УДК 579.8.017.8 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

2772. Христова Т. Є. Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кі-
нець XVІII — початок XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 03.00.23 "Історія біології" / Христова Тетяна Євгенівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41 (53 назви). — 
110 пр. — [2010-5969 А] УДК 581.1(477)"17/19" 

На ступінь кандидата 

2773. Белава В. Н. Захисні реакції сортів пшениці різних за стійкістю до Pseu-
docercosporella herpotrichoides : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Белава Вікторія Назарівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). 
— 100 пр. — [2010-5170 А] УДК 581.1.03:633.11 

2774. Борсукевич Л. М. Вища водна рослинність басейнів верхньої течії Дністра, 
Прута та Західного Бугу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Борсукевич Любов Миронівна ; НАН України, Ін-т 
ботаніки ім. М. Г. Холодного. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(30 назв). — 100 пр. — [2010-5472 А] УДК 581.526.32:582.5/.9(477.83/.86) 

2775. Гречишкіна Ю. В. Природна флора судинних рослин м. Києва : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Гре-
чишкіна Юлія Володимирівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — 
К., 2010. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5515 А] 

 УДК 581.9:582.35/.99(477-25) 
2776. Карпин О. Л. Реакція антиоксидантної системи рослин Carex hirta L. та 

Faba bona Medic. (Vicia faba L.) в умовах нафтового забруднення ґрунту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / 
Карпин Ольга Любомирівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-5608 А] УДК 581.5 

2777. Касянчук О. В. Еколого-ценотичні та географічні особливості видів ро-
дини Geraniaceae Juss. флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Касянчук Ольга Володимирівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-4836 А] УДК 582.751.2:581.9](477) 

2778. Коровецька Г. В. Адаптація рослин Faba bona Medic. (Vicia faba L.) та 
Carex hirta L. до дефіциту вологи в умовах нафтового забруднення ґрунту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / 
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Коровецька Галина Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5636 А] УДК 581.522.4 

2779. Лєтухова В. Ю. Сучасний стан, збереження та відновлення популяції глоду 
Пояркової (Grataegus pojarkovae Kossych) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Лєтухова Вікторія Юріївна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр. — Ялта (АР Крим), 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5667 А] 

 УДК 582.711.714 
2780. Мазуренко В. Д. Біологічні та екологічні властивості видів і форм роду 

Robinia L. в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Мазу-
ренко Валентина Дмитрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. політики України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5234 А] 

 УДК 582.736.1:633.875](477.4) 
2781. Ольшанський І. Г. Родина Juncaceae Juss. у флорі України : (критико-

таксоном. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.05 "Ботаніка" / Ольшанський Ігор Григорович ; НАН України, Ін-т ботаніки 
ім. М. Г. Холодного. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-4555 А] УДК 582.542.51(477) 

2782. Пацко О. В. Фізіологічні основи використання асоціацій діазотрофів з 
метою підвищення ефективності симбіотичної азотфіксації : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Пацко Олена 
Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5129 А] УДК 581.557:575.224.6 

2783. Пиняга Ю. В. Розробка системи генетичної трансформації у флавіно-
генних дріжджів Pichia guilliermondii : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Пиняга Юрій Володимирович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т біології клітини. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-4893 А] УДК 582.282.23:577.21 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

2784. Гарліцька Л. А. Екологія Наrpacticoida (Crustacea, Copepoda) північно-
західної частини Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Гарліцька Леся Анатоліївна ; НАН України, 
Ін-т біології півд. морів ім. О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-5089 А]
 УДК 591.5:595.341](262.5) 

2785. Міксон К. Б. Вплив чинників кріоконсервування на ембріогенез прісно-
водних риб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.19 "Кріобіологія" / Міксон Костянтин Борисович ; НАН України, Ін-т пробл. 
кріобіології і кріомедицини. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-5710 А] УДК 597.55.086.13 

2786. Ремінний В. Ю. Земноводні Дністровсько-Дніпровської лісостепової про-
вінції: видовий склад, поширення, вікова структура популяцій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Ремінний 
Віктор Юрійович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Зоолог. музей 
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Нац. наук.-природн. музею НАН України]. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5836 А] УДК 597.6(477.4) 

2787. Ружіленко Н. С. Сучасний стан популяцій хижих ссавців Середнього 
Придніпров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.08 "Зоологія" / Ружіленко Надія Степанівна ; НАН України, Ін-т зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 26 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (38 назв). — 100 пр. — [2010-4911 А] 

 УДК 599.74(477) 
2788. Сердюк І. С. Екологічне обґрунтування моніторингу саранових (Orthop-

tera, Aсridіdae) в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Сердюк Ігор Станіславович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-6175 А] УДК 591.5.081.15:595.727(477) 

2789. Теплюк В. С. Екологія преімагінальних фаз розвитку мошок (Diptera: 
Simuliidae) Волинського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Теплюк Вадим Сергійович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5910 А]
 УДК 591.5:595.771 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

2790. Сергеєва Т. А. Створення та дослідження полімерів-біоміметиків для сен-
сорної технології та твердофазової екстракції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Сергеєва Тетяна Анатоліївна ; 
НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2010. — 40, [1] с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 31—37 (45 назв). — 100 пр. — [2010-4648 А] УДК 602.643:54-126 

На ступінь кандидата 

2791. Корзіна Н. В. Індукований морфогенез та клональне мікророзмноження 
безвірусних сортів черешні in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Корзіна Наталя Василівна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр. — Ялта (АР Крим), 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5633 А] 

 УДК 602.7:634.23 
2792. Негру І. Ф. Технологія отримання лікопіновмісних біологічно активних 

добавок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 03.00.20 "Біо-
технологія" / Негру Іван Федорович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6271 А] 

 УДК 604.4:664 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

2793. Кривко Ю. Я. Зміни структурних компонентів спинного мозку і спин-
номозкових нервів при експериментальному цукровому діабеті та їх корекції ні-
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котинамідом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.03.01 "Нормал. анатомія" / Кривко Юрій Ярославович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця МОЗ України, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2010. — 
36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (32 назви). — 100 пр. — [2010-5004 А] 

 УДК 611.832:616.379-008.64 
2794. Старченко І. І. Морфологічна характеристика динаміки топологічних 

перетворень зародкових структур зубних зачатків у внутрішньоутробному розвитку лю-
дини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Старченко Іван Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2010. 
— 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (29 назв). — 100 пр. — [2010-5346 А] 

 УДК 611.013.38/.39 

На ступінь кандидата 

2795. Андрійчук В. М. Порівняльна характеристика соматометричних пара-
метрів чоловіків першого зрілого періоду мешканців різних регіонів України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Андрійчук Віталій Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5762 А] УДК 611.9-055.1 

2796. Гаїна Н. І. Розвиток і становлення топографії артеріальних судин товстої 
кишки у ранньому періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гаїна Наталія Іванівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — [2010-5286 А] 

 УДК 611.13:611.34 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 

2797. Антонова О. І. Функціональний стан печінки при нестачі та надлишку 
мелатоніну в різних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Антонова Олена Іванівна ; Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Полтав. ін-т екон. і права ВНЗ ВМУРоЛ "Україна"]. 
— Сімферополь, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-5163 А] УДК 612.35 

2798. Бірюкова О. О. Варіабельність серцевого ритму у випробовуваних з 
різним типом вегетативної регуляції під впливом керованого дихання з індиві-
дуально підібраною частотою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Бірюкова Олена Олександрів-
на ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2010-6243 А] УДК 612.213 

2799. Василенко М. І. Гіпоксичне та гіпертермічне прекондиціювання міо-
карду у щурів і його вікові особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Василенко Марина 
Ігорівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 18 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 13—16 (19 назв). — 100 пр. — [2010-5481 А] 

 УДК 612.67:616.127-092.9 
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2800. Величко Т. О. Просторово-часові показники в оцінці ходьби людини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. 
фізіологія" / Величко Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4785 А] УДК 612.766.1 

2801. Гричан Н. Я. Взаємодія кальцій-транспортних систем плазматичної 
мембрани та мембран внутрішньоклітинних депо кальцію в ацинарних клітинах 
підщелепної слинної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Гричан Наталія Ярославівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-5518 А] УДК 612.313 

2802. Демцун Н. О. Сезонні відмінності регенерації планарій Dugesia tigrina 
при електромагнітному екрануванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Демцун Наталія Олек-
сандрівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5208 А] 

 УДК [612.68:615.849.11]:595.123 
2803. Жмурова Т. А. Пристосувальні можливості організму дітей у стані 

адаптаційної напруги та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Жмурова Тетяна 
Анатоліївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6015 А] 

 УДК 612.017-053.2 
2804. Кальян В. В. Репродуктивна функція самок щурів в умовах різного рівня 

рухової активності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Кальян Вікторія Валеріївна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Львів, 2010. — 
22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5599 А] 

 УДК 612.6-092.9 
2805. Макаричева Г. О. Нейрофізіологічний аналіз сприйняття емоційно зна-

чущих стимулів у людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Макаричева Ганна Олексіївна ; Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5678 А] УДК 612.82 

2806. Онищенко О. С. Онтогенетичні закономірності морфофункціонального 
стану та розвитку молодняку коней новоолександрівської ваговозної породи : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія лю-
дини і тварин" / Онищенко Олена Сергіївна ; Ін-т тваринництва, Нац. акад. аграр. 
наук України, [Луган. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4556 А] УДК 612.1/.8:636.15](477) 

2807. Таланов С. О. Зміни функціонального стану серцево-судинної системи у 
щурів з хронічним дефіцитом нігростріатного дофаміну : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Тала-
нов Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 
2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2010-4931 А] 

 УДК 612.172+576.311.347]:616.858-092.9 
2808. Фокіна Ю. О. Роль дофамінергічних нейронів кішки у формуванні ефектів 

сеансів зворотнього зв'язку за характеристиками ЕЕГ : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Фокіна 
Юлія Олегівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-4704 А] 

 УДК 612.822+612.825.5]-092.9 
2809. Янко Р. В. Вплив дозованої кисневої та аліментарної депривації на фізіо-

логічну регенерацію паренхіми печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Янко Роман Васильович ; 
НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4947 А] УДК 612.27:615.874.24]:612.359 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  
Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь доктора 

2810. Безруков О. П. Гігієнічні аспекти формування захворювань щитоподіб-
ної залози в Кримському регіоні, їх профілактика і лікування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Без-
руков Олег Пилипович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Мар-
зєєва Акад. мед. наук України", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" 
МОЗ України]. — К., 2010. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (53 назви). — 
100 пр. — [2010-5322 А] УДК 613.62:616.441](477.75) 

На ступінь кандидата 

2811. Козуля С. В. Гігієнічне обґрунтування оптимізації неспецифічної про-
філактики внутрішньолікарняних інфекцій з аерогенним механізмом передачі : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 
проф. патологія" / Козуля Сергій Валерійович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця 
МОЗ України, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17. — 100 пр. — [2010-5620 А] 

 УДК 613.62:616.98-085 
2812. Нагорний І. М. Гігієнічна оцінка екзогенних факторів ризику злоякісних 

новоутворень ротової порожнини і глотки та обґрунтування заходів щодо їх профі-
лактики серед населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Нагорний Іван Михайлович ; М-во 
охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5335 А] 

 УДК 613.62:616.31/.32-006-084](477) 

613.8 Здоров'я та гігієна нервової системи. Здоров'я та етика 

На ступінь кандидата 

2813. Боровський Б. Р. Гігієнічні принципи формування високої професійної 
придатності учнів і студентів навчальних закладів залізничного транспорту : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 
проф. патологія" / Боровський Богдан Ростиславович ; Держ. установа "Ін-т медици-
ни праці АМН України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4784 А] 

 УДК 613.86:378.011.3-057.87 
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614 Охорона здоров'я та гігієна.  
Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь кандидата 

2814. Гутор Т. Г. Система моніторингу здоров'я населення на рівні первинної 
медико-санітарної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Гутор Тарас Григорович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця МОЗ України, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2010. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2010-5525 А] 

 УДК 614.2-083.98 
2815. Кучеренко М. П. Гігієнічні основи очищення та знезараження суднових 

стічних вод у системі санітарно-епідеміологічного нагляду : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Куче-
ренко Микола Петрович ; М-во охорони здоров'я, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого, [Укр. НДІ медицини трансп.]. — Донецьк, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5333 А] УДК 614.777 

2816. Онасенко О. О. Обґрунтування параметрів засобів індивідуального про-
тигазотеплового захисту гірників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Онасенко Олександр Олександрович ; М-во 
вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті, [НДІ 
гірничорятув. справи та пожеж. безпеки]. — Макіївка (Донец. обл.), 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6237 А] 

 УДК [614.89:621.5]:622 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 

2817. Антипенко Л. М. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-по-
хідних, 2-тіо-[1, 2, 4] триазоло [1,5-с] хіназоліну : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Анти-
пенко Людмила Миколаївна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2010-4766 А] УДК 615.011 

2818. Небесна Т. Ю. Молекулярно-фармакологічні основи взаємодії альфа1-
адреноблокаторів з рецепторами, альбуміном та ДНК : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Небесна Тетяна 
Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 
— 100 пр. — [2010-5337 А] УДК 615.015.2:577.175.5]:616.65-007.61 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські засоби.  
Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

2819. Вринчану Н. О. Антимікробні властивості нових похідних аміноада-
мантану та експериментальне обґрунтування доцільності їх медичного використан-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-
кологія" / Вринчану Ніна Олексіївна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
фармакології та токсикології АМН України". — К., 2010. — 38 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 100 пр. — [2010-6249 А] УДК 615.281.015 
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На ступінь кандидата 

2820. В'юнник О. В. Система для пульмофонографічних досліджень захворю-
вань легенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / В'юнник Олег Васильович ; Харків. нац. 
ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-4975 А] УДК 615.47:616.24-073.7 

2821. Гусарова Т. Д. Фармакогностичне вивчення плодів Symphoricarpos albus 
та розробка на їх основі лікарського засобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Гусарова 
Тетяна Дмитріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5929 А] 

 УДК 615.322:582.973 
2822. Деркачевська В. В. Експериментальна оцінка детоксикуючої активності 

корвітину при каловому перитоніті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Деркачевська Вікторія Василівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т]. — Х., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5530 А]
 УДК 615.246.9:616.381-002 

2823. Козира С. А. Фармакогностичне дослідження рослин роду Geum L. : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 
хімія і фармакогнозія" / Козира Софія Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). 
— 100 пр. — [2010-5386 А] УДК 615.322:582.711.71 

2824. Красовська І. О. Розробка складу, технології та дослідження комбіно-
ваного спрею протигрибкової та антимікробної дії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи 
та суд. фармація" / Красовська Ірина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). 
— 100 пр. — [2010-5782 А] УДК 615.282:615.451.3 

2825. Крилова О. В. Фармакокінетичний аналіз церебропротекторної дії коор-
динаційної сполуки германію з оксиетилідендифосфоновою кислотою та пірацетамом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-
кологія" / Крилова Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармац. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5650 А] УДК 615.21.07 

2826. Кутайні Абдулазіз. Дослідження технології і структурно-механічних 
властивостей таблеток з плівковим полімерним покриттям : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фар-
мац. справи, суд. фармація" / Кутайні Абдулазіз ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2010-5690 А] УДК 615.453.6.014 

2827. Машталер В. В. Фармакогностичне вивчення Borago officinalis L. та ство-
рення субстанцій на його основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фар-
мац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Машталер Вікторія 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5933 А] 

 УДК 615.322:582.948.2 
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2828. Михайленко В. В. Розробка складу та технології гелю з німесулідом та 
отрутою бджолиною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та судова фармація" / Михай-
ленко Валентина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 
Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2010-5707 А] 

 УДК 615.2.014 
2829. Моргунцова С. А. Пошук пасток оксиду азоту в ряду S-заміщених хіна-

золіну та оцінка їх нейропротекторної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Моргунцова Світлана Андріївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — 
Одеса, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5017 А]
 УДК 615.31 

2830. Одинцова В. М. Фармакогностичне вивчення видів роду Polygonum L. 
флори України та отримання субстанції на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / 
Одинцова Віра Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. 
— Запоріжжя, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-6160 А] УДК 615.322:633.879 

2831. Сікорин У. Б. Фармакогностичне дослідження стародуба широколистого : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 
хімія та фармакогнозія" / Сікорин Уляна Богданівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Івано-Франків. нац. 
мед. ун-т]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). — 100 пр. 
— [2010-5878 А] УДК 615.32 

2832. Тернова О. М. Науково-методичне обґрунтування впровадження прин-
ципів біоетики в професійне навчання та практичну діяльність провізорів і фарма-
цевтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Тех-
нологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Тернова Олена Миколаївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2010-5911 А]
 УДК 615.15+614.253 

2833. Тимошик Ю. В. Контроль якості лікарських засобів — антагоністів 
кальцію методами фотометричного та хроматографічного аналізу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 
фармакогнозія" / Тимошик Юлія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 
держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-4678 А] УДК 615.217.5:[543.544:535.24] 

2834. Ткаченко М. Ф. Фармакогностичне дослідження ендоспермальних му-
тантів кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Ткаченко Марія Федорівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5916 А] УДК 615.322:633.15 

2835. Шатілова О. А. Експериментальне вивчення церебропротекторних та 
психотропних властивостей діакамфу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Шатілова Ольга Андріївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-5430 А] УДК 615.214.3+615.225 
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615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 
Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

2836. Калмикова Ю. С. Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, 
хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів, на стаціонарному етапі : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Калмикова Юлія Сергіївна ; Львів. держ. ун-т фіз. куль-
тури, [Харків. держ. акад. фіз. культури]. — Львів, 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5382 А] УДК 615.825:616.24-002.5-082 

2837. Кутькін М. Є. Клініко-патогенетичне обґрунтування бальнеотерапії в 
комплексі медичної реабілітації дітей із зон антропогенного забруднення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 
фізіотерапія та курортологія" / Кутькін Михайло Євтифійович ; М-во охорони здоро-
в'я України, Крим. республікан. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. клімато-
логії ім. І. М. Сєченова", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — 
Ялта (АР Крим), 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2010-5007 А] УДК 615.838-053.2:504.3(477.75) 

2838. Маргітіч С. В. Вольове керування диханням при фізичній реабілітації 
хворих на бронхіальну астму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.24 "Лікув. фізкультура та спорт. медицина" / Маргітіч Сергій 
Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-6268 А] УДК 615.825:616.248 

2839. Марценюк І. М. Фізична реабілітація при ендопротезуванні кульшового 
суглоба у хворих на анкілозивний спондиліт : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Марце-
нюк Ігор Михайлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2010. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4572 А] 

 УДК 615.825:616.728.2-002-089.843 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь кандидата 

2840. Верьовкін Л. Л. Методи і технічні засоби відновлення бінокулярного зо-
ру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. 
та мед. прилади і системи" / Верьовкін Леонід Леонідович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4786 А] УДК 616-71:617.7 

2841. Гейленко О. А. Особливості регенерації печінки при безшовному з'єд-
нанні тканин в умовах порушення місцевого кровообігу в експерименті : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. 
біологія, гістологія" / Гейленко Ольга Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова]. — К., 2010. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-4795 А] 

 УДК 616-008.9-005-003.93:616.36-089.873 
2842. Денисенко С. А. Функціональні зміни у нащадків щурів-самиць за умов 

впливу тривалої дії електромагнітного випромінювання сантиметрового діапазону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 
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людини і тварин" / Денисенко Світлана Андріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Сімферополь, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5580 А]УДК 616-008.9-
001.2-092.9 

2843. Жадинський А. М. Розробка способу корекції ранового процесу, що 
прискорює загоєння гнійних ран : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Жадинський Андрій 
Миколайович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака Нац. 
акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — 
Донецьк, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5841 А]
 УДК 616-001.4-002.3-035-085 

2844. Коропець В. В. Особливості процесів адаптації та корекція їх порушень 
у дітей молодшого шкільного віку з дисбалансом мінерального обміну : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Коро-
пець Віра Василівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. 
акад. мед. наук України". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-5638 А] УДК 616-008-053.2 

2845. Мамчур А. А. Кон'югат анти-VEGF з гематопорфірином як засіб підви-
щення ефективності фотодинамічної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Мамчур Анатолій Анатолійович ; 
НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-5236 А] УДК 616-006:615.84 

2846. Нагорна О. П. Роль ендотеліну-1 та фібронектину в розвитку силікозу 
ливарників в поєднанні з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Нагорна Олена Петрів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4542 А] 

 УДК 616-003.6:616.12-008.331.1]:621.74 
2847. Остапенко Т. А. Стан бронхолегеневої системи у працівників азбоце-

ментного виробництва та шляхи профілактики його порушень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 
Остапенко Тетяна Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці акад. мед. наук 
України". — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 
[2010-4558 А] УДК 616-084-057:691.328.5 

2848. Рисухіна Н. В. Пошук засобів фармакокорекції ендотоксикозу посттрав-
матичного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.05 "Фармакологія" / Рисухіна Наталія Володимирівна ; Акад. мед. наук Ук-
раїни, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології АМН України", [Луган. держ. 
мед. ун-т]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-5837 А] УДК 616-001-085.276 

2849. Соловйова Н. В. Роль порушень окиснювального метаболізму та спер-
матогенезу у патогенезі розладів репродуктивної функції при дії на організм відпра-
цьованого моторного масла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Соловйова Наталія Веніамінівна ; НАН України, 
Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Укр. мед. стоматол. акад.]. — К., 2010. — 21 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5419 А] УДК 616-008:615.9 
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2850. Тихолаз В. О. Особливості соматометричних та дерматогліфічних по-
казників у хворих на параноїдну форму шизофренії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Тихолаз Віталій Олек-
сандрович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирого-
ва. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-4933 А] УДК 616.1/.4-071.3:616.895.8 

2851. Цвєткова Я. А. Застосування антиоксидантів для корекції метаболічних 
порушень при хронічному надходженні амінної солі 2,4-дихлорфеноксиоцтової 
кислоти : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Цвєткова Яна Альбертівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 
стоматол. акад."]. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-5280 А] УДК 616-008.9:615.916 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

2852. Бенца Т. М. Клініко-патогенетичні особливості атеросклеротичного ура-
ження судин і захворювань органів травлення у хворих на ревматичні захворювання 
та обґрунтування диференційованого лікування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Бенца Тетяна Михайлівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2010. — 31 с. — Бібліогр.: с. 21—26 
(56 назв). — 100 пр. — [2010-6003 А] УДК 616.13-004.6:616.3]-06-002.77-08 

2853. Іщейкіна Ю. О. Гігієнічні основи профілактики хвороб системи кровообігу 
серед населення регіонів з несприятливими соціально-екологічними умовами жит-
тєдіяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Іщейкіна Юлія Олексіївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 100 пр. — [2010-5596 А] 

 УДК 616.12/.15:613 
2854. Орлов М. Ю. Клінічні прояви, діагностика та лікування артеріальних 

аневризм, артеріовенозних та венозних мальформацій головного мозку у дітей : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейро-
хірургія" / Орлов Михайло Юрійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейро-
хірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—36 (48 назв). — 150 пр. — [2010-6277 А] 

 УДК 616.133-007.64:616.145-007]-053.2-071 
2855. Федьків С. В. Променева діагностика коронарного атеросклерозу та уск-

ладнень ішемічної хвороби серця з використанням методу мультиспіральної комп'ю-
терної томографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Федьків Світлана Володимирів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска"]. — К., 2010. — 
43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (38 назв). — 100 пр. — [2010-5954 А] 

 УДК 616.127-005.4+616.132.2-004.6]-073.7 
2856. Ярема Н. І. Особливості перебігу та лікування хворих на артеріальну 

гіпертензію жінок з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дислі-
підемією в постменопаузальному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ярема Надія Іванівна ; Нац. акад. мед. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Терно-
піл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — К., 2010. — 33 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 25—30 (42 назви). — 100 пр. — [2010-5319 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.71-007.234]:618.173 

На ступінь кандидата 

2857. Абу Одех Фараж. Оптимізація лікування хворих на стабільну і неста-
більну стенокардію із супутньою артеріальною гіпертензією II ступеня : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Абу 
Одех Фараж ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. Івано-Франків. 
нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5442 А] 

 УДК 616.12-009.72:616.12-008.331.1]-085.22 
2858. Ахмед Салім Немер Адарбех. Критична ішемія у віддаленому періоді 

після багаторівневої реконструкції атеросклеротичної оклюзії термінального сегмен-
та черевної аорти та магістральних артерій нижніх кінцівок : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ахмед Салім Немер 
Адарбех ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. 
мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5084 А] 

 УДК 616.136:616.137]-007.272-089.168-005.4 
2859. Бишовець Р. В. Уремічна кардіоміопатія та ішемічна хвороба серця у 

хворих з хронічною нирковою недостатністю: особливості патогенезу, діагностики і 
прогнозування : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Бишовець Роман Васильо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 
2010. — 20, [1] с. включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. 
— [2010-5283 А] УДК 616.127-005.4:616.61-008.64]-07 

2860. Єгорова М. С. Взаємозв'язок системної, інтракардіальної та церебраль-
ної гемодинаміки та електричної негомогенності міокарда у пацієнтів похилого та 
старечого віку з постійною формою фібриляції передсердь та кардіоемболічним ін-
сультом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-
логія" / Єгорова Марія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця, [ДУ "Ін-т геронтології АМН України"]. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5548 А] 

 УДК 616.12-005.7-008.3-053.9 
2861. Жулінська С. В. Морфофункціональні властивості еритроцитів і стан 

нейрогуморальної регуляції у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії та їх зміни під 
впливом комбінованого лікування з включенням гіпокситерапії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Жулінська 
Світлана Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. 
— Запоріжжя, 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-5552 А] УДК 616.12-008.331.1:616.155.1]-085.83 

2862. Жураківська О. Ю. Клініко-діагностичне та прогностичне значення рівня 
N-термінальної частини мозкового натрійуретичного пептиду (NT—proBNP) у хво-
рих з пароксизмальною та персистуючою формою фібриляції передсердь на тлі гіпер-
тонічної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Жураківська Ольга Юріївна ; Акад. мед. наук України, Нац. 
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наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-5211 А] УДК 616.125-008.313:616.12-008.331.1]-071 

2863. Ікоркін М. Р. Діагностичне та прогностичне значення черезстравохідної 
ехокардіографії у пацієнтів з персистуючою формою фібриляції передсердь некла-
панного генезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Ікоркін Михайло Русланович ; Акад. мед. наук України, Нац. 
наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-5291 А] УДК 616.125-008.313-073-032 

2864. Какабадзе Х. Біомаркери запалення та ушкодження міокарда у дітей з 
порушеннями ритму серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Какабадзе Хатуна ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—13 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-5598 А] УДК 616.127-002.4-053.2 

2865. Кацюба Ю. В. Особливості ремоделювання лівого шлуночка та стан 
ендотеліальної функції у хворих на ішемічну хворобу серця після аортокоронарного 
шунтування та стентування коронарних артерій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кацюба Юлія Влади-
славівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Запоріз. держ. 
мед. акад. післядиплом. освіти]. — Запоріжжя, 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-5609 А] УДК 616.127-005.8-005.4-089 

2866. Кулинич Р. Л. Гіпертензивна нефропатія : патогенетичне значення ендо-
теліальної дисфункції, механізми формування, диференційоване лікування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ку-
линич Роман Леонідович ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіо-
логії ім. акад. М. Д. Стражеска", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2010. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 120 пр. — [2010-5689 А] 

 УДК [616.12-008.331.1:616.61]-07-08 
2867. Кутузова Л. О. Клініко-функціональні зміни серцево-судинної системи у 

хворих на ювеніальний ревматоїдний артрит та їхня корекція на санаторно-ку-
рортному етапі реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кутузова Ліліана Олексіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — 
Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-5658 А] УДК 616.12-039:616.72-002.77]-085.834-053.2 

2868. Максименко А. В. Ендоваскулярна балонна атріосептостомія під кон-
тролем ехокардіографії при вроджених вадах серця у новонароджених : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / 
Максименко Андрій Віталійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. 
ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 12—15 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5679 А] УДК 616.12-007.2-053.2 

2869. Мордяшова С. В. Клініко-генетичні аспекти та ефективність спіроно-
лактону у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Мордяшова Світлана 
Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. 
акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5787 А] 

 УДК 616.127-007.61-07:575.113]-085.27 
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2870. Мостовий С. Є. Стан внутрішньосерцевої, печінкової гемодинаміки та 
мікроциркуляції у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця з супутніми дифуз-
ними захворюваннями печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Мостовий Сергій Євгенійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4592 А] 

 УДК 616.12-005.4:616.36-002 
2871. Павленко Л. О. Зміни мікроциркуляції, гемореологічних показників і 

рівня артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу похилого віку в процесі 
лікування лівообертальними ізомерами метопрололу та амлодипіну : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Павленко 
Любов Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця, [Ін-т геронтології АМН України]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5058 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:615.225]-053.9 
2872. Петруша О. О. Особливості виникнення та лікування ерозивно-вираз-

кових змін слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у хворих на справж-
ню поліцитемію в еритремічній стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Петруша Олександр Олегович ; Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика 
МОЗ України]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-5799 А] УДК 616.155.191:[616.342+616.33]-085 

2873. Рокита О. І. Механізми виникнення, варіанти перебігу та прогноз ран-
ньої постінфарктної стенокардії у хворих на гострий інфаркт міокарда : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Рокита 
Оксана Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомоль-
ця. — К., 2010. — 17, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 
120 пр. — [2010-5143 А] УДК 616.127-005.8-036.1:616.12-009.72-037-036 

2874. Сидоренко Р. В. Патологічна анатомія вушок серця при хронічній 
ішемічній хворобі серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Сидоренко Руслан Валеріанович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5148 А] УДК 616.125-091:616.127-005.4-036 

2875. Стрєлков Є. В. Експериментальне обґрунтування застосування ліпосом 
для фармакологічної корекції гіпоксичної легеневої гіпертензії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Стрєлков 
Євген Валентинович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 
токсикології АМН України". — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). 
— 100 пр. — [2010-5900 А] УДК 616.131:615.23 

2876. Тарасенко О. О. Фармако-терапевтична ефективність форидону гелю у 
хворих на есенціальну гіпертензію на тлі та без ішемічної хвороби серця : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фарма-
кологія" / Тарасенко Ольга Олександрівна ; М-во охорони здоро'я України, Одес. 
нац. мед. ун-т, [Нац. фармац. ун-т]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6309 А] УДК 616.12-008.331.1-085 
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2877. Шапкін А. С. Морфофункціональні зміни провідної системи серця при 
хронічній серцевій недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Шапкін Антон Сергійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5193 А] УДК 616.12-008.48-036.12-091.8 

2878. Шоп І. В. Стан адренорецепторного комплексу тромбоцитів та лепти-
немія у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Шоп Ірина Вя-
чеславівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2010-5315 А]УДК 616.12-
008.331.1:612.89 

2879. Ясер С. Х. Алшантті. Порівняльна оцінка клініко-гемодинамічних ефектів 
лерканідипіну та S(-) і SR-стереоізомерів амлодипіну у хворих на гіпертонічну хво-
робу в поєднанні з ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ясер С. Х. Алшантті ; М-во 
охорони здоров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського", 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Сімферополь, 2010. — 20, [1] с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4955 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.12-005.4 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  
пов'язані з органами дихання 

На ступінь кандидата 

2880. Боєва С. С. Особливості порушень імунітету у гірників вугільних шахт, 
хворих на пневмоконіоз, та їх корекція : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алерго-
логія" / Боєва Світлана Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-5366 А] УДК 616.24-003.661-085 

2881. Бутов Д. О. Ефективність комплексного лікування хворих на вперше 
діагностований деструктивний туберкульоз легень із використанням кварцетину з 
полівінілпіролідоном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Бутов Дмитро Олександрович ; Держ. установа "Нац. 
ін-т фтизіатрії ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Харків. нац. мед. ун-т]. 
— К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-5177 А] УДК 616.24-002.5-07-085 

2882. Клименко О. В. Особливості стану здоров'я та профілактика респіратор-
них захворювань у дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кли-
менко Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Донецьк, 
2010. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 110 пр. — [2010-6221 А]
 УДК 616.2-002.1-084-053.4-058.862 

2883. Ложкін В. В. Оптимізація антибактеріальної терапії нозокоміальної пнев-
монії у хворих, які знаходяться на штучній вентиляції легень : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Ложкін Во-
лодимир Володимирович ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 
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ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4539 А] УДК 616.24 

2884. Москвичьов М. О. Особливості перебігу та лікування нозокоміальної 
пневмонії у хворих на інфаркт міокарда та нестабільну стенокардію : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Моск-
вичьов Микола Олександрович ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4591 А] 

 УДК 616.24-002:[616.127-005.8:616.12-009.72] 
2885. Наконечна М. О. Значення фізико-хімічних властивостей конденсату 

повітря, що видихають, для діагностики і контролю перебігу бронхіальної астми у 
дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Наконечна Маргарита Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-5023 А] УДК 616.248-073-053.2 

2886. Пахольчук О. П. Бронхіальна астма у дітей спричинена ентомологіч-
ними чинниками (тарганами): епідеміологія, діагностика, профілактика : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Па-
хольчук Ольга Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. 
— Запоріжжя, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-6293 А] УДК 616.248-022.9-036.22-07-084-053.2 

2887. Прокопчук С. М. Особливості діагностики та антибактеріальної терапії 
нозокоміальної пневмонії у хворих неврологічного стаціонару : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Прокопчук 
Сергій Миколайович ; Держ. установа "Нац. ін-т. фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Янов-
ського Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-5139 А] УДК 616.24-002-07-085 

2888. Телекі Я. М. Клінічно-патогенетичне обґрунтування діагностики та ліку-
вання хронічного обструктивного захворювання легень із супутнім хронічним пан-
креатитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Телекі Яна Михайлівна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. [Буковин. 
держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-5908 А] УДК 616.24-007:616.379-002.2-07-08 

2889. Терешкович О. В. Удосконалення колапсохірургічного лікування хво-
рих на мультирезистентний туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Терешкович Олександр Воло-
димирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Нац. ін-т. фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Акад. 
мед. наук України]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. 
— [2010-5065 А] УДК 616.24-002.5-089 

2890. Фадєєва Г. А. Клініко-патогенетичне обґрунтування модифікації ліку-
вання хворих на бронхіальну астму, асоційовану з вісцеральним ожирінням : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / 
Фадєєва Ганна Анатоліївна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 
ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Мед. ін-т Сум. держ. ун-ту]. — К., 
2010. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5949 А]
 УДК 616.248-008-085 
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2891. Цюра О. М. Вплив функціонального стану щитоподібної залози та вмісту 
мікронутрієнтів (селен, йод) в організмі дитини на перебіг обструктивного бронхіту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіа-
трія" / Цюра Оксана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 
ун-т. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4721 А]
 УДК 616.233-002:616.441]-053.2 

2892. Черноротова О. В. Критерії оцінки ефективності санаторно-курортної 
реабілітації дітей і підлітків з неактивними формами туберкульозу легенів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] / Черноротова Олена Воло-
димирівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. ме-
тодів лікування і мед. кліматології імені І. М. Сєченова", [Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського]. — Ялта, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18. — 150 пр. — [2010-5075 А] УДК 616.24-002.5-053.2:615.83 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

2893. Беденюк А. Д. Профілактика та лікування ускладнень операцій з приводу 
виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Беденюк Анатолій Дмит-
рович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. 
ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 26—32 (51 назва). — 100 пр. — [2010-5455 А] 

 УДК 616.33+616.342]-002.44-089-084 
2894. Дрогомирецька М. С. Патогенетичні принципи ортодонтичного ліку-

вання зубо-щелепних аномалій у дорослих при пародонтиті на фоні атеросклерозу та 
гіпоестрогенії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Дрогомирецька Мирослава Стефанівна ; Держ. установа "Ін-т 
стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 2010. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (29 назв). — 100 пр. — [2010-6057 А] 

 УДК 616.314.17-008.1+616.13-004.6 
2895. Дудченко М. О. Методологічні основи ендовідеолапароскопічного ліку-

вання органів гепатопортобіліарної системи у хворих метаболічним синдромом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Дудченко 
Максим Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова, [Укр. мед. стоматол. акад.]. — Вінниця, 2010. — 32 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 25—29 (33 назви). — 100 пр. — [2010-5047 А] 

 УДК 616.36/.37-002-008.9-072.1-08 
2896. Заїка С. В. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба при поліморбідному 

перебігу патології органів травлення: шляхи оптимізації діагностики та лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроенте-
рологія" / Заїка Сергій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2010. — 
32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 23—27 (35 назв). — 100 пр. — [2010-5930 А] 

 УДК 616.34-002:616.329-071-085 
2897. Мосієнко Г. П. Нейроендокринні механізми формування функціональ-

них захворювань системи травлення у підлітків та обґрунтування диференційованих 
підходів до їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.10 "Педіатрія" / Мосієнко Ганна Павлівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, 
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акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2010. — 31 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 25—27 (27 назв). — 100 пр. — [2010-4882 А] 

 УДК 616.3-085-053.6 

На ступінь кандидата 

2898. Андрусенко А. С. Профілактика алергічних станів у хворих, які потре-
бують ортопедичного втручання з використанням незмінних конструкцій зубних 
протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Андрусенко Алла Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5162 А] УДК 616.314-089.23-053.6-06-084 

2899. Бабенко В. М. Особливості клінічного перебігу та превентивне лікуван-
ня генералізованого пародонтиту у хворих на бронхіальну астму на тлі клюко-
кортикостероїдної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бабенко Вероніка Миколаївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [Дніпро-
петров. держ. мед. акад.]. — Полтава, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-6002 А] УДК 616.314.28:616.248]-08 

2900. Бабій О. М. Мініінвазивна холецистолітотомія в лікуванні поодинокого 
холецистолітіазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Бабій Олександр Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, 
Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т гастроенте-
рології АМН України"]. — Запоріжжя, 2010. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5167 А] УДК 616.366-003.7-08 

2901. Баранніков К. В. Ендоскопічні та морфологічні аспекти діагностики та 
лікування хворих на поліпи шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Баранніков Костянтин Володимирович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Х., 2010. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4772 А] УДК 616.33-006.5-02-08-035 

2902. Бачуріна О. В. Клініко-лабораторна характеристика ацетонемічного синд-
рому у дітей з патологією травної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Бачуріна Олена Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Харків. нац. мед. 
ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-6043 А] УДК 616.3:616.153]-07-053.2 

2903. Башеєв О. В. Субтотальна черевно-наданальна резекція прямої кишки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онко-
логія" / Башеєв Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького [Донец. обл. протипухлин. центр]. — Донецьк, 2010. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4963 А] 

 УДК 616.33-006+616.351-006.6]-053-089 
2904. Богун О. А. Профілактика гнійно-септичних ускладнень у хворих на гостру 

непрохідність кишечнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Богун Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6207 А] 

 УДК 616.34-007.272-002.3-084 
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2905. Болотна І. В. Структурні перетворення печінки тварин в умовах гіпер-
гідратаційних порушень водно-сольового обміну організму : (анатомо-експерим. до-
слідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Болотна Ірина Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 ( 10 назв). — 
100 пр. — [2010-4966 А] УДК 616.36-008.811.1:577.118]-092.9 

2906. Вахненко А. В. Особливості клінічного перебігу та лікування виразкової 
хвороби у поєднанні з цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Вахненко Андрій Вікторович ; 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Вищ. держ. навч. закл. "Укр. мед. стоматол. 
акад."]. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-5483 А] УДК 616.33-002:616.379-008.64]-08 

2907. Владичук Я. В. Хірургічне лікування непухлинних захворювань аналь-
ного каналу і тканин промежини у відділенні хірургії одного дня поліклініки : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Владичук Ярослав Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. акад. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(11 назв). — 120 пр. — [2010-4923 А] УДК [616.352/.353+618.18]-089-039.5 

2908. Власюк С. Б. Особливості клінічного перебігу та лікування виразкової 
хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужбовців : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Власюк Світла-
на Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т 
гастроентерології НАМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-5371 А] УДК 616.342-002.44-022-036-08-057.36 

2909. Джам О. П. Хірургічне лікування хронічного колостазу у дітей з враху-
ванням клінічних даних та морфо-функціональних змін кишечника : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Джам Олег 
Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 
К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4981 А] 

 УДК 616.348:616.34]-008-091-053.2 
2910. Дівнич Т. Я. Корекція дисбіотичних порушень в ротовій порожнині в 

профілактиці і лікуванні ускладнень при протезуванні зубними частковими знімними 
пластинковими протезами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дівнич Тетяна Ярославівна ; Держ. установа "Ін-т 
стоматології Акад. мед. наук України", [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — Одеса, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5533 А] 

 УДК 616.314-77 
2911. Єпіфанцев О. А. Удосконалені методики кінцевих протистенотичних 

анастомозів в шлунково-кишковій хірургії : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Єпі-
фанцев Олександр Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії 
ім. В. К. Гусака НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — До-
нецьк, 2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — [2010-5604 А]
 УДК 616.33-002.44-089 

2912. Завойко О. Б. Обґрунтування термінів ортодонтичного переміщення 
зубів у ділянку видалених за ортодонтичними показаннями : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Завойко Оксана 
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Богданівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Одеса, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-5048 А] УДК 616.314-089.23 

2913. Зійад С. С. Алтарава. Особливості хірургічного лікування гострої 
кишкової непрохідності у хворих похилого та старечого віку : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Зійад С. С. Алтара-
ва ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака НАМН 
України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Донецьк, 2010. — 24 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5585 А] 

 УДК 616.34-007.272-089-053.9 
2914. Іваницький І. О. Порівняльна характеристика ефективності лікування 

гіперчутливості зубів із використанням сучасних препаратів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Іваницький 
Ігор Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-6061 А] УДК 616.314-085 

2915. Іщенко С. В. Клініко-морфологічна характеристика основних типів раку 
шлунка, їх патоморфоз та його клінічне значення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Іщенко Світлана Во-
лодимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. 
акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-5214 А] УДК 616.33-006-091.8-036-07 

2916. Каміна Т. В. Клініко-лабораторне обґрунтування застосування фторо-
вмісних композитів при пломбуванні постійних зубів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Каміна Тетяна Вікторів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-5383 А] УДК 616.314-002-08-74:615.46 

2917. Кобилецький С. М. Особливості дренування парапанкреатичного та 
заочеревинного просторів при деструктивних формах панкреатиту з використанням 
мініінвазивних методик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кобилецький Сергій Миколайович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4846 А] УДК 616.37-002-089 

2918. Котелевська Т. М. Особливості перебігу та наслідки гострого гепатиту у 
осіб із рецидивуючим простим герпесом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Котелевська Тетяна Михай-
лівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського 
Акад. мед. наук України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад." МОЗ України]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-5642 А] УДК 616.36-002.1-036.86:616.98 

2919. Кучерявченко В. В. Інтенсивна терапія у постраждалих із травматични-
ми ушкодженнями печінки при політравмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Кучерявчен-
ко Валерій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 16 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5659 А] 

 УДК 616.36-001.3-083.98 
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2920. Лобанова О. М. Ультразвукова некректомія в хірургічному лікуванні 
хворих на інфікований некротичний панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лобанова Оксана Михайлівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 
18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5398 А] 

 УДК 616.37-002.4-22-089.873 
2921. Михайлова Т. В. Вплив екологічних і соціально-гігієнічних факторів на 

захворюваність карієсом зубів у дітей та обґрунтування методів профілактики в 
різних клімато-географічних районах Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Михайлова Тетяна Вікторівна ; 
Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського МОЗ України]. — Одеса, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5014 А] УДК 616.314-002-084-053.2 

2922. Новохатній П. В. Діагностика та мініінвазивні методи лікування гостро-
го панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Новохатній Павло Валерійович ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 
2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. 
— [2010-6159 А] УДК 616.37-002-073 

2923. Ожоган І. А. Удосконалення методів реставрації дефектів твердих тка-
нин бічних зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Ожоган Ірина Ананіївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — 
Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6235 А] 

 УДК 616.314 
2924. Олійник О. Є. Удосконалення діагностики та лікування рецидивуючого 

герпесу порожнини рота в дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Олійник Олег Євгенович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5741 А] 

 УДК 616.31-002-07-085-053.2 
2925. Оліник О. Ю. Патогенетичне обґрунтування диференційованого ліку-

вання пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаної з цукровим 
діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Оліник Оксана Юріївна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Буковин. 
держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Донецьк, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6075 А] 

 УДК 616.33+616.342]-002.44:616.379-008.64]-085 
2926. Островська Л. Й. Діагностика та патогенетичні підходи до профі-

лактики та лікування змін тканин пародонта у вагітних : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Островська Людми-
ла Йосипівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 
мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-6239 А] УДК 616.314.17-07-084-055.26 

2927. Павленко О. В. Сучасні підходи до діагностики та лікування гострих 
кишкових інфекцій вірусної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Павленко Олена Віталіївна ; Держ. 
установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. 
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мед. наук України", [Одес. держ. мед. ун-т]. — К., 2010. — 28 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 22—25 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4595 А0] 

 УДК 616.34-002-022.6-07-08 
2928. Пак В. Я. Оптимізація хірургічного лікування спайкової кишкової не-

прохідності з урахуванням прогностичних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пак Василь Якович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії 
АМН України"]. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-5339 А] УДК 616.34-007.274-089.884 

2929. Полковниченко Л. М. Клініко-параклінічна характеристика та корекція 
нейрогуморальних порушень при функціональних захворюваннях кишечника у дітей 
раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.10 "Педіатрія" / Полковниченко Лілія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т педіа-
трії, акушерства та гінекології акад. мед. наук України", [Луган. держ. мед. ун-т]. — 
К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4895 А]
 УДК 616.34-009-053.2 

2930. Пустовойт О. П. Застосування зубних еліксирів з біофлаваноїдами цит-
русових у комплексному лікуванні захворювань слизової оболонки порожнини рота : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-
логія" / Пустовойт Олена Петрівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. 
наук України". — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-6081 А] УДК 616.311-002:615.451.1 

2931. Родинська Г. О. Прогноз ускладнень гострого деструктивного панкреа-
титу на етапах хірургічного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Родинська Галина Олександрівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5840 А] 

 УДК 616.37-002-036.1-089 
2932. Романів І. Б. Оптимізація хірургічного лікування хворих з цукровим 

діабетом, ускладненим синдромом діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Романів Ігор Богданович ; 
М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-5257 А] УДК 616.379-008.64-089 

2933. Рубан О. М. Епідеміологічні особливості розповсюдження вірусних ге-
патитів В і С серед хворих з патологією гепатобіліарної системи та інших органів трав-
лення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епі-
деміологія" / Рубан Олег Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. устано-
ва "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України". — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6037 А]
 УДК 616.36-002-036.22 

2934. Стойкевич М. В. Ендотеліальна дисфункція при хронічних запальних 
захворюваннях кишечнику та підходи до її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Стойкевич Марина 
Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т 
гастроентерології Акад. мед. наук України". — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5897 А] УДК 616.34-002.2-08 
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2935. Тарасенко О. А. Прогнозування ускладнень при ендодонтичному ліку-
ванні зубів та їх профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Тарасенко Олена Анатоліївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова]. — Львів, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6089 А] УДК 616.314-08 

2936. Телішевська У. Д. Диференційна діагностика скронево-нижньощелеп-
них розладів за клінічними та рентгенологічними ознаками : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Телішевська Уля-
на Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-
лицького. — Львів, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-6181 А] УДК 616.314-036-073.7 

2937. Ткаченко Н. О. Обґрунтування моделі медико-соціального моніторингу 
дітей із гастродуоденальною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Ткаченко Наталія Олександрів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 
100 пр. — [2010-5159 А] УДК 616.33-002-085-053.2 

2938. Турський О. Ф. Особливості перебігу хронічного гепатиту С при полі-
морфізмі гену гемохроматозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Турський Олександр Феодосійович ; Держ. 
установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. 
наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2010. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4685 А] УДК 616.36-002.2 

2939. Ферас Дж. Н. Абухаліл. Функціональний стан підшлункової залози у 
дітей з хронічною гастродуоденальною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ферас Дж. Н. Абухаліл ; Харків. 
нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-5350 А] УДК 616.37-053.2-07 

2940. Халецький І. В. Паліативне лікування нерезектабельного раку підшлунко-
вої залози, ускладненого механічною жовтяницею : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Халецький Ігор Валерійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5276 А] 

 УДК 616.37-006.6-085 
2941. Хоменко Л. О. Механізми формування секреторно-рухових розладів на 

тлі хелікобактерного запалення у хворих на дуоденальну виразку з супутньою за-
лізодефіцитною анемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Хоменко Людмила Олексіївна ; Харків. нац. мед. 
ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2010. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5965 А] 

 УДК 616.342-002:616.155.194]-008.6 
2942. Худякова М. Б. Застосування ліпосомального кверцетин-лецитинового 

комплексу при лікуванні хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Худякова 
Марина Борисівна ; M-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 13—17 (25 назв). — 100 пр. — [2010-5971 А] УДК 616.314.17-008.1-085 
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2943. Чумак Л. І. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи управ-
ління якістю медичної допомоги дітям з цукровим діабетом : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Чумак Любов 
Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—22. — 100 пр. — [2010-5191 А] 

 УДК 616.379-008.64-036.2-036.8-053.8-053.2-058 
2944. Шепетько О. Є. Хірургічне лікування ускладнених навколососочкових 

дуоденальних виразок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шепетько Олександр Євгенович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — [2010-5432 А] 

 УДК 616.342-002.44-06-089 
2945. Шептуха А. О. Хірургічна корекція ахалазії стравоходу з використанням 

малоінвазивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шептуха Артем Олексійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2010-6099 А] УДК 616.329-008.1-07-089 

2946. Штомпель Г. В. Обґрунтування застосування біофлавоноїдів в комп-
лексі профілактики карієсу зубів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Штомпель Ганна Володимирівна ; 
Держ. установа, "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Дніпропетров. держ. 
мед. акад. МОЗ України]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-6112 А] УДК 616.314-002-084-053.2 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  
органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

2947. Ганоль І. В. Органозберігаюча хірургія селезінки при травматичних 
пошкодженнях органу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ганоль Ігор Васильович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4976 А] УДК 616.411-001-089 

2948. Федченко М. М. Комплексна патоморфологічна діагностика неоплас-
тичних процесів щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Федченко Микола Миколайович ; М-во 
охорони здоров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського", 
[Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5953 А] УДК 616.441-006-076 

2949. Чуйкова В. І. Дисфункція щитоподібної залози та шляхи її корекції 
кріоконсервованою плацентарною тканиною : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Чуйкова Вікторія Ігорівна ; 
НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4734 А] 

 УДК 616.441-008.64-085.361 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

2950. Поворознюк О. А. Біотехнічна система призначення лікарських пре-
паратів в дерматології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Поворознюк Оксана Анатоліївна ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т"]. 
— Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-5134 А] УДК 616.5-085.26 

2951. Федорич Л. Я. Імуномезотерапія в комплексному лікуванні вугрової хво-
роби та розацеа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.20 "Шкір. і венер. хвороби" / Федорич Людмила Ярославівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4694 А] УДК 616.53-002-085 

616.6 Патологія сечостатевої системи.  
Хвороби сечової та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

2952. Кушнір І. Г. Роль нейротрансмітерних механізмів у порушенні цирка-
діанного ритму функції нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кушнір Ірина Георгіївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Київ. мед. ун-т]. — Х., 2010. — 28 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 22—25 (27 назв). — 100 пр. — [2010-5660 А] 

 УДК 616.61-008.6-085.214.22 

На ступінь кандидата 

2953. Владиченко К. А. Ренальна дисфункція при трансуретральній резекції 
доброякісної гіперплазії простати і шляхи її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Владиченко Костянтин Анато-
лійович ; Держ. установа "Ін-т урології Акад. мед. наук України" [Буковин. держ. 
мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 16—20 (30 назв). — 
100 пр. — [2010-5766 А] УДК 616.65-006.3.03-089 

2954. Ємець Д. О. Корекція розладів сечовипускання у хворих на доброякісну 
гіперплазію передміхурової залози після простатектомії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Ємець Дмитро Олексійо-
вич ; Держ. установа "Ін-т урології АМН України", [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 
2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 150 пр. — [2010-4986 А]
 УДК 616.65-007.61-006.03-089.87:616.61-008.22]-08 

2955. Железко О. І. Ендоскопічне лікування набутих стриктур сечоводів : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / 
Железко Олександр Ігорович ; Держ. установа "Ін-т урології АМН України". — К., 
2010. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5775 А] 

 УДК 616.617-007.271-089.819.5-085.849 
2956. Потапов С. М. Патоморфологічні особливості сім'яних залоз плодів та 

новонароджених від матерів з прееклампсією : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Потапов Сергій Миколайо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-5820 А] 

 УДК 616.681-053.1:618.3-06 
2957. Савка В. Г. Комплексне патофізіологічне та кореляційно-оптичне до-

слідження функціонально-морфологічного стану нирки за умов тубуло-інтерстицій-
ного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Савка Віталій Григорович ; М-во охорони здоров'я 
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України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5261 А] УДК 616.61-092-073 

2958. Щєрбінін О. О. Діагностичні критерії для вибору хірургічної тактики у 
дітей молодшого віку з мегауретером : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.09 / Щєрбінін Олександр Олександрович ; Держ. установа 
"Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України", [Донец. нац. мед. 
ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Донецьк, 2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6200 А] УДК 616.617-07-089-053.2 

616.7 Патологія органів руху, пересування.  
Скелетна та рухова системи 

На ступінь доктора 

2959. Поп В. Ю. Діагностика та лікування уражень кульшового суглоба у дітей 
та підлітків при епіфізарних дисплазіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Поп Василь Юрійович ; 
Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України". — Х., 
2010. — 34 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (29 назв). — 140 пр. — [2010-5137 А]
 УДК 616.728.2-001-07-08-053.2 

2960. Проценко В. В. Нові підходи до лікування хворих на гігантоклітинну 
пухлину кістки : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Проценко Володимир Вікторович ; 
НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, 
[Нац. ін-т раку МОЗ України, ДУ "Ін-т травматології та ортопедії АМН України"]. — 
К., 2010. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (51 назва). — 100 пр. — [2010-5827 А]
 УДК 616.71-006-089 

На ступінь кандидата 

2961. Білоус Д. І. Лікування посттравматичного гнійного артриту гомілково-
стопного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Білоус Дмитро Ігорович ; Держ. установа "Ін-т 
травматології та ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6242 А] 

 УДК 616.728.4-002.3-08 
2962. Вдовіченко К. В. Хірургічне лікування діафізарних переломів кісток 

нижньої кінцівки : (вибір тактики лікування, оцінка ефективності) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-
педія" / Вдовіченко Костянтин Віталійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та 
ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 ( назв). — 150 пр. — [2010-4971 А] УДК 616.718.5-089 

2963. Мартюк В. І. Травматичний епіфізеоліз дистального відділу променевої 
кістки "без зміщення епіфіза" : (рання діагностика та принципи лікування) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Мартюк Віктор Іванович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суг-
лобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 140 пр. — [2010-5405 А] 

 УДК 616.717.5-001.7-08-053.2 
2964. Микитенко Г. М. Диференційований підхід до призначення небіологіч-

них базисних препаратів хворим з різною тривалістю ревматоїдного артриту : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / 
Микитенко Ганна Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 20, [1] с. включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (21 назва). — 130 пр. — [2010-4583 А] УДК 616.72-002.77-039.11-085 

2965. Прочан М. В. Хірургічне лікування природженої лійкоподібної дефор-
мації грудної клітки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Прочан Максим Володимирович ; Держ. 
установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук 
України". — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 130 пр. — 
[2010-5829 А] УДК 616.712-007.2-089 

2966. Танькут О. В. Обґрунтування ендопротезування кульшового суглоба з 
використанням монокристалічного корунду в шарнірі ендопротеза : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-
педія" / Танькут Олексій Володимирович ; Держ. установа "136. Ін-т патології хребта 
та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х., 2010. — 21, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 130 пр. — [2010-5154 А] 

 УДК 616.728.2-089.843 
2967. Федак В. І. Дегенеративні захворювання суміжних (до оперованого) 

сегментів хребта : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Федак Володи-
мир Іванович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Си-
тенка Акад. мед. наук України". — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). 
— 130 пр. — [2010-5183 А] УДК 616.711-002.16 

2968. Цокало В. М. Діагностика та хірургічне лікування туберкульозного 
остеомієліту кісток кінцівок у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Цокало Ва-
силь Миколайович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук 
України". — К., 2010. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-6194 А] УДК 616.718-002-07-08-053.2 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

2969. Родін Ю. В. Клініка, діагностика і хірургічне лікування хронічної недо-
статності мозкового кровообігу при атеросклеротичному стенозуванні та звивистості 
сонних артерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Родін Юрій Володимирович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і 
віднов. хірургії ім. В. К. Гусака АМН України". — Донецьк, 2010. — 46 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 38—43 (42 назви). — 100 пр. — [2010-4633 А] 

 УДК 616.831-005.2:616.133-004.6]-07-089 
2970. Сокуренко Л. М. Структурні зміни органів нервової системи за умов 

мікромеркуріалізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Сокуренко Людмила Михайлівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 36, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (48 назв). — 100 пр. — [2010-5039 А]
 УДК 616.8-018:615.9 

2971. Федірко В. О. Діагностика та хірургічне лікування нейроваскулярно-комп-
ресійних синдромів черепних нервів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Федірко Володимир Олегович ; Акад. 
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мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". 
— К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (42 назви). — 150 пр. — 
[2010-4693 А] УДК 616.833.1-07-089 

2972. Чувашова О. Ю. Функціональна магнітно-резонансна томографія в оцінці 
змін рухової зони кори головного мозку та діагностичному супроводі нейрохі-
рургічних втручань з приводу внутрішньочерепних пухлин : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. 
терапія" / Чувашова Ольга Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Наук.-практ. центр промен. діагностики 
НАМН України", ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 
України"]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (38 назв). — 100 пр. 
— [2010-5990 А] УДК 616.831.3-006-073.7-089 

2973. Ярошевський О. А. Система відновлювального лікування рефлекторних 
м'язово-тонічних синдромів у неврології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Ярошевський Олександр Анатолійо-
вич ; Акад. мед. наук України, Ду "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН 
України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2010. — 
42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (47 назв). — 100 пр. — [2010-6117 А] 

 УДК 616.833-085 

На ступінь кандидата 

2974. Бойків Н. Д. Особливості взаємозв'язку між змінами системи гемостазу 
та функціонального стану ендотелію при гострих порушеннях мозкового кровообігу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фі-
зіологія" / Бойків Наталія Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. 
держ. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Чернівці, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6244 А] 

 УДК 616.831-005-005.2-008.9 
2975. Бут О. В. Клініко-імунобіохімічні особливості перебігу гострого періоду 

мозкового ішемічного інсульту та оптимізація лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Бут Ольга Валеріїв-
на ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та нарко-
логії АМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Х., 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5176 А] 

 УДК 616.831-005-06-092-07-037-085 
2976. Гладка В. М. Особливості перебігу та стан системи гемостазу у па-

цієнтів з енцефалітами при активації герпетичної інфекції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Гладка Вікторія 
Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Укр. мед. стоматол. акад.]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5503 А] 

 УДК 616.831-002:616.98]-07-08 
2977. Кузьміна Л. М. Клініко-імунологічна характеристика різних форм міа-

стенії у поєднанні з нейросоматичними розладами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Кузьміна Лілія Миколаїв-
на ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН Ук-
раїни", [Луган. держ. мед. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2010-4520 А] УДК 616.8-009.17-07-08 
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2978. Максименко Н. О. Непсихотичні психічні розлади у пацієнтів, які пере-
несли черепно-мозкову травму : (клініка, діагностика, лікування) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Максименко 
Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. 
психіатрії і наркології, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2010. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4567 А] 

 УДК 616.831:616.891]-001-06-07-08 
2979. Монастирський В. О. Оптимізація діагностики та лікування хворих на 

церебральний ішемічний інсульт з урахуванням функціонального стану імуно-
нейроендокринної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Монастирський Володимир Олегович ; Акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН 
України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2010. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4589 А] 

 УДК 616.831-005.1-07-08 
2980. Сич Н. С. Когнітивні порушення у хворих в гострому періоді інфаркту 

мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 
хвороби" / Сич Наталія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-6303 А] УДК 616.831-005.8-036.1 

2981. Філіпець О. О. Мозковий інсульт за даними реєстру в місті Чернівці : 
(клініко-неврол. та епідеміол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Філіпець Олена Олексіївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-5956 А] УДК 616.831-005.1 

2982. Хрущ О. В. Хірургічне лікування артеріальних аневризм каротидного ба-
сейну в гострому періоді внутрішньочерепного крововиливу, ускладнене їх інтраопе-
раційним розривом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.05 "Нейрохірургія" / Хрущ Олександр Володимирович ; Акад. мед. наук Ук-
раїни, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України", [Одес. держ. 
мед. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — 
[2010-5970 А] УДК 616.831-005.1-007.64-089 

2983. Чеверда А. І. Діагностика та лікування ортопедичних проявів спинно-
мозкової грижі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Чеверда Андрій Іванович ; Держ. установа 
"Ін-т травматології та ортопедії Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 22, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 150 пр. — [2010-5311 А] 

 УДК 616.833.2-007.43-07-08 
2984. Яценко К. В. Вплив переривчастої нормобаричної гіпоксії на стан 

центральної нервової системи та мозкового кровообігу у дітей з патологією 
центральної нервової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Яценко Катерина Валентинівна ; НАН 
України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4957 А] УДК 616.832.21-002 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі психічні стани 

На ступінь доктора 

2985. Васильєва Г. Ю. Непсихотичні психічні розлади у хворих, які страждають 
на злоякісні новоутворення : (клініка, діагностика, корекція та профілактика) : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / 
Васильєва Ганна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. 
психіатрії та наркології. — К., 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 
(30 назв). — 100 пр. — [2010-5571 А] УДК 616.89:616-006.6]-07-084 

На ступінь кандидата 

2986. Шляхов І. М. Тривожно-депресивні розлади, коморбідні з алкогольною 
залежністю, у жінок : (клініко-психопатол., психотерапевт. та психофармакотера-
певт. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.16 "Психіатрія" / Шляхов Ігор Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 
Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6108 А] УДК 616.89-008.441.1-055.2 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь доктора 

2987. Зінчук О. М. Лайм-бореліоз: клініко-імунопатогенетичні особливості та 
екстрене превентивне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Зінчук Олександр Миколайович ; Держ. 
установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Акад. мед. 
наук України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2010. — 41 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (45 назв). — 100 пр. — [2010-5587 А] 

 УДК 616.995.42-07-085 

На ступінь кандидата 

2988. Андрєєва О. Г. Удосконалення етіопатогенетичної терапії герпесвірус-
них уражень нервової системи з використанням препарату лективір : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / 
Андрєєва Олена Геннадіївна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 
ім. Л. В. Громашевського Акад мед. наук України". — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5562 А] УДК 616.98:616.523 

2989. Бокал І. І. Функціонування тіол-дисульфідної системи сироватки крові 
ВІЛ-інфікованих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.04 "Біохімія" / Бокал Інна Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Оде-
са, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6123 А]
 УДК 616.98:578.828ВІЛ 

2990. Осінська Т. В. Урогенітальний трихомоноз новонароджених : (епідеміо-
логія, патогенез, клініка, лікування та профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Осінська Тетяна 
Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології Акад. мед. наук Ук-
раїни". — Х., 2010. — 19, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-5748 А] УДК 616.9:576.89]-08-053.31 

2991. Світлова О. Б. Комплексна диференційована терапія хворих на мікози 
шкіри та слизових оболонок з супутніми хронічними запальними захворюваннями 
кишечнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Світлова Олена Борисівна ; Держ. установа "Ін-т 
дерматології та венерології АМН України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ 
України]. — Х., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-5861 А] УДК 616.992:616.34-002-085 
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2992. Юхименко О. О. Особливості ротавірусної інфекції у дітей перших п'яти 
років життя та удосконалення підходів до її лікування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Юхименко Ольга 
Олексіївна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-
шевського Акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-5436 А] УДК 616.988:578.828]-085-053.2 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

2993. Макарчук О. І. Наукове обґрунтування і порівняльний аналіз хірургіч-
них технологій корекції інволютивних змін шкіри обличчя : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Макарчук Олександр 
Іванович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака НАМН 
України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — Донецьк, 2010. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (31 назва). — 100 пр. — [2010-5692 А] 

 УДК 617.52-007.24 

На ступінь кандидата 

2994. Квіт А. Д. Відеолапароскопія в діагностиці та лікуванні травм живота : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Квіт Адріан Дмитрович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6017 А] 

 УДК 617.55-001.3-072.1 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

2995. Науменко В. О. Система диференційного підходу до ранньої діагнос-
тики та лікування патології органа зору при цукровому діабеті : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Науменко 
Володимир Олександрович ; Вища атестац. коміс. України, Держ. установа "Ін-т 
очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України". — К., 2010. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (41 назва). — 100 пр. — [2010-5126 А] 

 УДК 617.735:616.379-008.64-07-08 

На ступінь кандидата 

2996. Заволока О. В. Нейротрофічні рогівкові зміни у хворих на діабетичну 
полінейропатію та їх медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Заволока Олеся Володи-
мирівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 
АМН України", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2010-4820 А] 

 УДК [617.713-007.23:616.85]:616.379-008.64-085 
2997. Капечук В. В. Ефективність модифікованого способу корекції метабо-

лічних порушень у хворих на ішемічну нейропатію зорового нерва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Капечук 
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Василь Васильович ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Фі-
латова АМН України". — Одеса, 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). 
— 100 пр. — [2010-5217 А] УДК 617.731-005.4-085 

2998. Наровченко Т. В. Оптимізація лікування посттравматичного гемофталь-
ма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офталь-
мологія" / Наровченко Тетяна Віталіївна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тка-
нин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України". — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5244 А] УДК 617.7-001-085-089 

2999. Пархоменко О. Г. Особливості діагностики, перебігу і лікування фако-
морфічної глаукоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Пархоменко Олена Геннадіївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-5060 А] УДК 617.7-007.681-07-08 

3000. Черешнюк І. Л. Лікувально-профілактична ефективність вінборону при 
експериментальній ішемії сітківки та зорового нерва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Черешнюк Ігор Леонідо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 
— 100 пр. — [2010-5313 А] УДК 617.73-084 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

3001. Дурягін В. І. Репродуктивне здоров'я жінок із запальними захворюван-
нями придатків матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Дурягін Володимир Іванович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Крим. держ. 
мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28 
(26 назв). — 100 пр. — [2010-5542 А] УДК 618.14-002 

3002. Кихтенко О. В. Патологічна анатомія гемато-енцефалічного бар'єру при 
гіпоксичному стресі в перинатальному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Кихтенко Олена Валеріїв-
на ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 
(30 назв). — 100 пр. — [2010-5613 А] УДК 618.53-001.8-053.2 

3003. Щербіна І. М. Клініко-патогенетичні підходи до діагностики, лікування і 
профілактики перименопаузальних порушень : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Щербіна Ірина 
Миколаївна ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 27—32 (50 назв). — 100 пр. — [2010-6199 А] УДК 618.173-036-07-08 

На ступінь кандидата 

3004. Деджо В. Д. Можливості трансвагінальної ехографії в діагностиці ендо-
кринного безпліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / Деджо Віктор Дункан ; М-во охо-
рони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6053 А] УДК 618.177-073.7 

3005. Загребельна І. В. Особливості патогенезу ендокринного безпліддя та 
негормональні методи його лікування : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство і гінеко-
логія" / Загребельна Ірина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я, Харків. нац. мед. ун-т. 
— Х., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5331 А]
 УДК 618.177:616.43]-06-092-08 

3006. Зобіна Л. Ю. Клініко-діагностична характеристика порушень фетопла-
центарного комплексу та їх корекція у жінок із патологічним перебігом пубертату : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерст-
во та гінекологія" / Зобіна Лариса Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — 
[2010-6217 А] УДК 618.3-06 

3007. Івасюк Е. І. Обґрунтування диференційованих методів лікування дис-
функціональних маткових кровотеч у жінок раннього репродуктивного віку : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Івасюк Евеліна Іванівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та 
гінекології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (4 назви). — 110 пр. — [2010-5592 А] УДК 618.14-005.1-08-053.7 

3008. Ізюмець С. О. Особливості розвитку міоми матки та дисгормональних 
захворювань молочних залоз на фоні гіпотиреозу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ізюмець 
Світлана Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-6142 А] УДК 618.14-006+618.19 

3009. Касьянова Н. В. Прогнозування, профілактика та лікування порушень 
менструальної функції у пацієнток раннього та активного репродуктивного віку з 
патологічним пубертатним періодом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Касьянова Наталя Васи-
лівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ 
мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2010. — 21, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-4835 А] УДК 618.17-008.8-084-08-053.8 

3010. Ковальчук А. П. Оптимізація хірургічного лікування раку молочної за-
лози шляхом застосування біологічного зварювання тканин : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Ковальчук Ана-
толій Пилипович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5615 А] УДК 618.19-006-089 

3011. Левицька А. В. Патогенетичні аспекти, діагностика та прогнозування 
перебігу вагітності та пологів після застосування допоміжних репродуктивних тех-
нологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Левицька Алла Володимирівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Укр. військ.-мед. акад.]. — К., 2010. — 
18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5664 А] 

 УДК 618.2/.5-03:618.177-089.888.11 
3012. Манжула Л. В. Вагітність і пологи у жінок, які не перебували на обліку в 

жіночій консультації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Манжула Людмила Василівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. 
— 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2010-6156 А] 

 УДК 618.3/.4-084 
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3013. Мельник О. Д. Плацентарна дисфункція у вагітних при тютюнопалінні, 
її корекція та профілактика акушерських і перинатальних ускладнень : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-
кологія" / Мельник Оксана Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї, [Запоріз. мед. акад. післядиплом. 
освіти]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. 
— [2010-5240 А] УДК 618.36-07 

3014. Місюра А. Г. Профілактика метаболічних порушень у жінок після гіс-
теректомії шляхом проведення індивідуалізованої гормональної терапії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Місюра Анжела Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4579 А] УДК 618.173-008-089-085 

3015. Патлажан Г. І. Хірургічне лікування ускладнень корекції молочних за-
лоз, проведеної за допомогою ін'єкцій поліакриламідного гелю : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Патлажан Геннадій 
Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Одес. держ. мед. ун-т]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(12 назв). — 120 пр. — [2010-5128 А] УДК 618.19-089.882 

3016. Стрюков Д. В. Профілактика та корекція порушень фетоплацентарного 
комплексу у вагітних жінок, хворих на туберкульоз легень : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Стрюков Дмитро Владиславович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 
ун-т. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4671 А]
 УДК 618.36:616.24-002.5]-084-085 

3017. Тимовська Ю. О. Місцево поширений рак молочної залози: клінічні ва-
ріанти та молекулярно-біологічні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Тимовська Юліанна Олександ-
рівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Ка-
вецького. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-5912 А] УДК 618.19-006.6:615.28 

3018. Фірсова Н. О. Профілактика та лікування гестаційних і перинатальних 
ускладнень у вагітних з йоддефіцитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Фірсова Наталія Олек-
сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 
НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-6094 А] УДК 618.3/.7-084-085 

3019. Шикалова Т. В. Сучасні аспекти медикаментозного переривання ва-
гітності в ранніх термінах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шикалова Тетяна Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6101 А] 

 УДК 618.39-085 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

На ступінь кандидата 

3020. Розкаряка П. І. Розробка оптимальних за тепловими втратами систем 
керування позиційним електроприводом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси і системи" / Розкаряка 
Павло Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-4634 А] 

 УДК 62-83-52 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового значення. 
Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

3021. Артим В. І. Підвищення експлуатаційної надійності трубних і штангових 
колон для буріння та видобування нафти і газу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Артим Воло-
димир Іванович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 
2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (38 назв). — 100 пр. — [2010-5447 А]
 УДК 620.178.3:622.233.6 

3022. Колосов О. Є. Обґрунтування процесів та обладнання для одержання ви-
робів з композицій епоксиполімерів ультразвуковою модифікацією : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. 
хім. технології" / Колосов Олександр Євгенович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—33 (75 назв). — 100 пр. 
— [2010-4852 А] УДК 620.168:678.5.059 

3023. Савчук П. П. Наукові і технологічні основи створення та керованого 
функціонування епоксидних композитів з різним ступенем наповнення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Савчук Петро Петрович ; НАН УКраїни, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Франце-
вича, [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 
(56 назв). — 1 50 пр. — [2010-4915 А] УДК 620.168 

На ступінь кандидата 

3024. Доценко Є. Р. Контроль механічних характеристик конструкційних ста-
лей за їх питомим електричним опором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 
речовин" / Доценко Євген Романович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 
Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. 
— [2010-5329 А] УДК 620.179 

3025. Каток О. А. Визначення характеристик міцності конструкційних сталей 
методом індентування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Каток Олег Анатолійович ; Ін-т 
пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6220 А] УДК 620.178.3 

3026. Козак О. Ф. Розроблення методу експрес-контролю якості технологічних 
рідин за потенціалом протікання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / 
Козак Олексій Федорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. техн. 
ун-т нафти і газу]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2010-4850 А] УДК 620.169.2:665.71 
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621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  
Електротехніка. Машинобудування загалом 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  
та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь кандидата 

3027. Фан Конг Там. Аеродинамічне удосконалення лопаткових апаратів тур-
бомашин на основі обернених задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Фан Конг Там ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(4 назви). — 100 пр. — [2010-4692 А] УДК 621.165:533.6 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.3.01 Загальні положення. Теорія 

На ступінь кандидата 

3028. Красножон А. В. Розвиток теорії поверхневого ефекту в феромагнітних 
тілах на базі ВКБ-методу та рівняння Ріккаті : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Красножон Андрій 
Васильович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — 
К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4513 А] 

 УДК 621.3.014.12 
3029. Шеремет В. М. Омічні і бар'єрні контакти на основі диборидів титану і 

цирконію до нітридгалієвих мікрохвильових діодів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 
Шеремет Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників 
ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 
100 пр. — [2010-4945 А] УДК 621.3.011.22 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  
та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування 
магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

3030. Вепрік Ю. М. Розвиток теорії і методів математичного моделювання 
режимів роботи електричних систем з несиметрією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Вепрік 
Юрій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т"]. — Донецьк, 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (50 назв). 
— 100 пр. — [2010-6050 А] УДК 621.311.014 

3031. Михальський В. М. Перетворювачі частоти і напруги з широтно-ім-
пульсною модуляцією: аналіз та наукове обґрунтування шляхів підвищення якості 
електроенергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Михальський Валерій 
Михайлович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2010. — 41 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 35—38 (49 назв). — 100 пр. — [2010-4586 А] 

 УДК 621.314 
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3032. Товстюк К. К. Багаточастинкова взаємодія у формалізмі подвійних пе-
рестановок та її прояв у шаруватих напівпровідниках : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 
діелектриків" / Товстюк Корнелія Корніївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 
ун-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Ужгород, 2010. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—36 (37 назв). — 100 пр. — [2010-6184 А] УДК 621.315.59 

3033. Чиженко О. І. Обмінні енергетичні процеси в силових колах вентильних 
електричних перетворювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Чиженко Олександр Іванович ; НАН 
України, Ін-т електродинаміки. — К., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33 
(23 назви). — 100 пр. — [2010-4729 А] УДК 621.314.01 

На ступінь кандидата 

3034. Волощук С. О. Високоенергетична електронна акомодація енергії взаємо-
дії потоків атомів водню з цинксульфідними кристалофосфорами, стимульована 
УФ світлом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Волощук Сергій Олексійович ; НАН України, До-
нец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. [Приазов. держ. техн. ун-т]. — Донецьк, 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-5926 А] 

 УДК 621.315.592+539.389.3 
3035. Козярський Д. П. Магнітні, кінетичні, оптичні властивості та зонні па-

раметри кристалів (3HgSe)1-x(Al2Se3)x легованих марганцем та залізом : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпро-
відників і діелектриків" / Козярський Дмитро Петрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2010-5621 А] УДК 621.315.592 

3036. Коханєвич В. П. Вплив параметрів відцентрового регулятора ротора на 
статичні та динамічні характеристики вітроустановок малої потужності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання від-
новлюв. видів енергії" / Коханєвич Володимир Петрович ; НАН України, Ін-т від-
новлюв. енергетики. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2010-5112 А] УДК 621.311.245 

3037. Ластівка Г. І. Оптимізація фотоелектричних характеристик гетерострук-
тур на основі моноселенідів індію та галію методом ЯКР : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Ластівка 
Галина Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (23 назви). — 100 пр. — [2010-4534 А] 

 УДК 621.315.592:621.382.232 
3038. Лешко Р. Я. Теорія діркових, екситонних і домішкових станів у сферич-

них наногетеросистемах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Лешко Роман Ярославович ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-5666 А] 

 УДК 621.315.592 
3039. Накашидзе Л. В. Раціональне використання сонячних елементів у складі 

ФЕУ при різному рівні інсоляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Накашидзе Лілія 
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Валентинівна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики, [Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара]. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—16 (30 назв). — 
100 пр. — [2010-5125 А] УДК 621.311.243:629.78 

3040. Новогрецький С. М. Регулювання збудження синхронного генератора у 
поперечній осі для підвищення стійкості роботи суднової електростанції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комп-
лекси та системи" / Новогрецький Сергій Миколайович ; Одес. нац. політехн. ун-т, 
[Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4553 А] УДК 621.313.322 

3041. Парус Є. В. Інформаційно-інтелектуальні системи для оперативного ке-
рування електроенергетичними об'єктами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Парус Євген 
Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-5791 А] 

 УДК 621.311:004.891.2 
3042. Петренко А. В. Комбінована електроводопостачальна вітроустановка з 

магнітоелектричним лінійним генератором зворотно-поступального руху : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комп-
лекси та системи" / Петренко Андрій Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України. — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (25 назв). 
— 100 пр. — [2010-6294 А] УДК 621.311.245 

3043. Петрусь Р. Ю. Створення та фотоелектричні властивості структур на ос-
нові багатокомпонентних халькогенідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Петрусь Роман Юрійович ; 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 
Івано-Франківськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (26 назв). — 100 пр. 
— [2010-5131 А] УДК 621.315.592:535.215 

3044. Родін М. Ю. Керування напівпровідниковим перетворювачем частоти 
асинхронного електропривода при перемиканні двигуна на мережу та навпаки : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпро-
відник. перетворювачі електроенергії" / Родін Микола Юрійович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-4632 А] УДК 621.314.26 

3045. Савчук С. А. Оптичні та магнітооптичні властивості оксидних напів-
магнітних на основі ZnO : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Савчук Сергій 
Андрійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2010-5343 А] УДК 621.315.592 

3046. Сидоренко В. М. Покращення показників моніторингу систем електро-
привода шляхом корекції електричних сигналів силових кіл : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 
системи" / Сидоренко Валерій Миколайович ; Кременчуц. держ. ун-т ім. Михайла 
Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2010. — 22, с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 120 пр. — [2010-5864 А] УДК 621.316.9 

3047. Ткаченко С. М. Тепловий захист короткозамкненого ротора асинхрон-
ного електродвигуна на основі контролю параметрів поточного режиму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, 
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мережі і системи" / Ткаченко Сергій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 
нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-5939 А] УДК 621.316.925:621.311 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь кандидата 

3048. Лобойко В. О. Конверсія оксиду вуглецю на мідь-цинк-алюмінієвому ка-
талізаторі при знижених співвідношеннях водяної пари до сухого газу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. 
речовин" / Лобойко Вячеслав Олексійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 
— Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-5672 А] УДК 621.357:66.08 

3049. Мардаревич Р. С. Розроблення двошарових композиційних електрохіміч-
них покриттів системи Ni—B—Cr для підвищення зносо- та корозійної тривкості 
виробів з вуглецевих сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Мардаревич Роман Сильвестрович ; НАН 
України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5237 А] УДК 621.357.7:621.785 

3050. Смирнова О. В. Масообмінні процеси в анодно-мембранному блоці па-
ливного елемента : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.17.03 "Техн. електрохімія" / Смирнова Олена Володимирівна ; ДВНЗ "Укр. держ. 
хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-5891 А] УДК 621.357.7 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь кандидата 

3051. Дрешпак Н. С. Режими індукційного нагріву деталей машин з роз-
німним з'єднанням циліндричних поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Дрешпак 
Наталія Станіславівна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 20, [1] с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2010-4815 А] УДК 621.365.5 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань, імпульсів 

На ступінь доктора 

3052. Свеженцев О. Є. Поширення та збудження хвиль у відкритих хвилево-
дах і циліндричних мікросмужкових антенах : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Свеженцев Олександр 
Євгенович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова. — Х., 
2010. — 33 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (36 назв). — 100 пр. — [2010-4918 А] 

 УДК 621.372.8+621.396.677.3 

На ступінь кандидата 

3053. Коваль К. О. Радіовимірювальні прилади на основі ємнісного ефекту в 
транзисторних структурах з від'ємним опором : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.11.08 "Радіовимірюв. прилади" / Коваль Костянтин 
Олегович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2010-4847 А] УДК 621.372:621.396.6 
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621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 
Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

3054. Автомонов М. І. Механізми збудження коливань у магнетронах на 
просторовій гармоніці з вторинно-емісійним катодом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електрон." / Автомонов Микола 
Іванович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова, [Радіоастро-
номіч. ін-т]. — Х., 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-4961 А] УДК 621.385.64 

3055. Коваль В. М. Тонкі плівки нанокристалічного кремнію, леговані євро-
пієм та ітрієм, для оптоелектроніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Коваль Вікторія Михайлівна ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6019 А] УДК 621.382 

3056. Мариненко О. А. Фізико-хімічні процеси при виготовлені великогаба-
ритних фотоелектричних перетворювачів в умовах серійного виробництва : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.27.01 "Твердотіл. 
електроніка" / Мариненко Олександр Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-5695 А] УДК 621.383.51 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь доктора 

3057. Євсєєва О. Ю. Теоретичні основи забезпечення якості обслуговування 
при управлінні трафіком з використанням діакоптичних і трензорних моделей те-
лекомунікаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Євсєєва Оксана Юріївна ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (42 назви). 
— 100 пр. — [2010-5774 А] УДК 621.391 

На ступінь кандидата 

3058. Ахмад Мохаммад Мустафа Фрейхат. Дослідження методів маршру-
тизації з конверсією довжини хвилі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Ахмад Мохаммад 
Мустафа Фрейхат ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5449 А] УДК 621.391 

3059. Вигівський Р. В. Підвищення показників якості базової станції тех-
нології WiMax : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Вигівський Роман Володимирович ; 
М-во трансп. та зв'язку України, Держ. п-во "Укр. НДІ зв'язку". — К., 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5485 А] УДК 621.391 

3060. Гоголєва М. О. Моделі та метод розподілу каналів в багатоканальних 
mesh-мережах стандарту 802.11 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Гоголєва Марина 
Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2010-4800 А] УДК 621.391 
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3061. Дудка О. О. Оцінка захищеності кабельних каналів передачі інформації 
відомчих систем зв'язку та засоби її підвищення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Дудка 
Олександра Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-5540 А] 

 УДК 621.391.7 
3062. Коновалов О. Ю. Розробка і дослідження методів контролю характерис-

тик каналів зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Коновалов Олексій Юрійович ; М-во 
трансп. та зв'язку України, Держ. п-во "Укр. НДІ зв'язку". — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5626 А] УДК 621.391.8 

3063. Старкова О. В. Моделі і методи оптимізації ТСР-сеансів у мультисер-
вісних телекомунікаційних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / Старкова Олена 
Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — [2010-4928 А] УДК 621.391 

3064. Штомпель М. А. Методи згорткового кодування та декодування даних 
на основі алгоритму швидкого перетворення Фур'є : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи і мережі" / 
Штомпель Микола Анатолійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 
18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4753 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь доктора 

3065. Биков В. М. Методи формування неспотворених поточних зображень 
матричними радіометричними кореляційно-екстремальними системами при місце-
визначенні високошвидкісних літальних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Биков Віктор 
Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2010. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (42 назви). 
— 100 пр. — [2010-6044 А] УДК 621.396.969.3 

3066. Бобало Ю. Я. Математичне моделювання та автоматизоване керування 
процесами забезпечення якості радіоелектронної апаратури за техніко-економічними 
критеріями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Авто-
матизація процесів керування" / Бобало Юрій Ярославович ; Нац. техн. ун-т України 
"Харків. політехн. ін-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Х., 2010. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 29—33 (32 назви). — 100 пр. — [2010-4965 А] 

 УДК 621.396.6:004.942]:005.336.3 

На ступінь кандидата 

3067. Виходець О. А. Удосконалення аналого-цифрової системи синхронного 
стереофонічного радіомовлення з пілот-тоном : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. і телевіз. системи" / Виходець 
Олександр Анатолійович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4787 А] 

 УДК 621.396.97 
3068. Гресько Ю. В. Удосконалення методів аналізу інфокомунікаційних ме-

реж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Те-
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лекомунікац. системи та мережі" / Гресько Юрій Володимирович ; Держ. ун-т 
інформ.-комунікац. технол. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2010-6009 А] УДК 621.396.662 

3069. Ємельянов Л. Я. Засоби та результати радіофізичних вимірювань швид-
кості руху іоносферної плазми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Ємельянов Леонід Якович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т іоносфери НАН України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—18 (49 назв). — 100 пр. — [2010-6059 А] УДК 621.396:550.38 

3070. Миронов В. О. Експериментальне дослідження просторово-часових ха-
рактеристик завад від морської поверхні й неоднорідностей тропосфери для оп-
тимізації пристроїв обробки сигналів радіотехнічних систем : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. систе-
ми" / Миронов Володимир Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Ін-т 
радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усікова]. — Х., 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4877 А] УДК 621.396.96 

621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису, передавання  
та приймання зображень. Відеотехніка та відеомережі 

На ступінь кандидата 

3071. Маковеєнко Д. О. Розвиток методів побудови мереж наземної радіомов-
леннєвої служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Маковеєнко Дмитро Олександрович ; 
Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4564 А] УДК 621.397.2 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин і турбін) 

На ступінь кандидата 

3072. Гаркуша Ю. В. Поліпшення енергетичних показників і паливної еконо-
мічності бензинового двигуна в режимах повних навантажень : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / 
Гаркуша Юхим Володимирович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5497 А] УДК 621.43 

3073. Зотов О. О. Удосконалення технології проектування тонкостінних порш-
нів ДВЗ із примусовим запалюванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Зотов Олександр Олександ-
рович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-5590 А] УДК 621.432.3 

3074. Мешков Д. В. Розробка системи паливоподачі з електронним керуван-
ням автотракторного дизеля з лінійним п'єзоелектричним перетворювачем : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. 
установки" / Мешков Денис Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 
Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5706 А]
 УДК 621.436 

3075. Мінчев Д. С. Підвищення ефективності дизельних безшатунних двигунів 
шляхом удосконалення схем та параметрів системи наддуву : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / 
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Мінчев Дмитро Степанович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — 
Миколаїв, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5123 А]
 УДК 621.436.75 

3076. Цюман М. П. Поліпшення паливної економічності бензинового двигуна 
з системою нейтралізації відпрацьованих газів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Цюман Микола 
Павлович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-5977 А] УДК 621.43 

3077. Чан Конг Шанг. Розвиток методів розрахунку систем охолоджування 
роторів газових турбін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Чан Конг Шанг ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-4727 А] УДК 621.438:621.45.038.3 

3078. Чобенко В. М. Удосконалення контактних газопаротурбінних установок 
на основі синтезу процесів в їх елементах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Чобенко Володимир 
Миколайович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, [Київ. держ. акад. 
вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного]. — Миколаїв, 2010. — 
23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5076 А] УДК 621.438 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

3079. Балюта С. М. Синтез автоматизованих систем дворівневого керування 
технологічними процесами прокатки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Балюта Сергій Ми-
колайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. ун-т харч. технологій, 
Наук.-вироб. корпорація "Київ. ін-т автоматики"]. — Х., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (40 назв). — 100 пр. — [2010-5567 А] УДК 621.771.061 

3080. Гожій С. П. Технологічна механіка пластичного ресурсозберігаючого 
формоутворення вісесиметричних деталей обкочуванням : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини обороб. тиском" / 
Гожій Сергій Петрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — 110 пр. — [2010-4801 А] 

 УДК 621.7.075-433.6 
3081. Хаскін В. Ю. Науково-технологічні основи лазерних і гібридних про-

цесів наплавлення та модифікації поверхонь металевих виробів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / 
Хаскін Владислав Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т 
електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України]. — К., 2010. — 38 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—35 (33 назви). — 120 пр. — [2010-5964 А] УДК 621.791.72 

На ступінь кандидата 

3082. Андріанов О. А. Оптимізація процесу стабілізації зварювання корозій-
ностійких сталей змінним струмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Андріанов 
Олександр Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т електро-
зварювання ім. Є. О. Патона]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(4 назви). — 120 пр. — [2010-5082 А] УДК 621.791.753 
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3083. Ашкелянець А. В. Розробка основ ресурсозберігаючих технологічних 
режимів кування дисків з уступами при використанні кільцевого конусного інстру-
менту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси 
та машини обороб. тиском" / Ашкелянець Антон Володимирович ; Нац. металург. 
акад. України. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). 
— 100 пр. — [2010-4769 А] УДК 621.735:629.3.027.484 

3084. Бурлака В. В. Вдосконалення технології та обладнання дугового на-
плавлення робочого шару валиками зі змінною траєкторією нанесення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 
процеси і технології" / Бурлака Володимир Володимирович ; Приазов. держ. техн. 
ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(22 назви). — 100 пр. — [2010-6047 А] УДК 621.791.92 

3085. Влас М. І. Термочасові режими лиття біметалевих виливків із зносо-
стійким зовнішнім шаром з чавуну у стаціонарні ливарні форми : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Влас Ми-
хайло Іванович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5489 А] УДК 621.74.046 

3086. Гончаренко О. О. Розробка технології і обґрунтування параметрів 
відновлення шліцьових валів сільськогосподарських машин : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 
вир-ва" / Гончаренко Олександр Олексійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 
ім. Петра Василенка. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (24 назви). 
— 100 пр. — [2010-5202 А] УДК 621.791.92:631.3 

3087. Демірський Д. М. Кінетика та механізми мікрохвильового спікання ма-
теріалів з різним типом поглинання енергії НВЧ : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. матеріали" / 
Демірський Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. 
ім. І. М. Францевича. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-6054 А] УДК 621.762.5 

3088. Жбанков Я. Г. Отримання порожнистих деталей із змінною товщиною 
стінки на базі використання способів радіально-прямого видавлювання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини 
обороб. тиском" / Жбанков Ярослав Геннадійович ; Донбас. держ. машинобудів. 
акад. — Краматорськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — 100 пр. 
— [2010-4987 А] УДК 621.777.01 

3089. Кисла Г. П. Композиційні евтектичні матеріали систем LaB6—MoB2, 
LaB6—ScB2, LaB6—Mo2B5, LaB6—W2B5 для електронної техніки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.06 "Порошк. металургія та 
композиц. матеріали" / Кисла Галина Павлівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 
100 пр. — [2010-5612 А] УДК 621.762:669.018.45 

3090. Корж В. В. Підвищення міцнісних властивостей порошкових виробів 
пресуванням карбідовмісної шихти на основі заліза : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Корж 
Вікторія Володимирівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. 
обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5002 А]
 УДК 621.777:669.15 
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3091. Марченко С. В. Підвищення зносостійкості деталей наплавленням еко-
номолегованого титановмісного залізовуглецевого сплаву : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Марченко 
Станіслав Вікторович ; Запоріз. нац. техн. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5406 А] 

 УДК 621.791.92:669.295.018.25 
3092. Носов Д. Г. Підвищення ефективності процесу електродугового наплав-

лення шляхом використання комбінованих магнітних полів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. проце-
си і технології" / Носов Денис Геннадійович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Дніпро-
дзержин. держ. техн. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 20 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-6275 А] УДК 621.791.75 

3093. Перлов В. Є. Технологічна спадковість в процесах листового штампу-
вання при створенні безпечних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Перлов Віктор 
Євгенійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6034 А] УДК 621.7.014.2 

3094. Савєнков Ю. Д. Вдосконалення інтегрованої схеми ресурсозберігаючих 
технологій для виробництва і розливання міді вогневого рафінування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. 
металів та спец. сплавів" / Савєнков Юрій Дмитрович ; Держ. вищ. навч. закл. "До-
нец. нац. техн. ун-т", [Донец. держ. н.-д. і проект. ін-т кольор. металів М-ва пром. 
політики України]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-5851 А] УДК 621.74.047:669.3 

3095. Сидоренко П. Ю. Керування процесом перенесення електродного металу 
застосуванням імпульсних електромагнітних дій при дуговому зварюванні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 
процеси і технології" / Сидоренко Павло Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-5865 А] УДК 621.791.753 

3096. Співак О. Ю. Вплив холодної деформації волочінням на властивості 
тонких термопарних дротів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Співак Олександр Юрійо-
вич ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-6085 А] УДК 621.73.011 

3097. Таранова М. О. Формування структури і властивостей швидкорізальної 
сталі в умовах гідро- та газової екструзії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Таранова Марія Олександрів-
на ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича, [Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-6088 А] УДК 621.762 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

3098. Житенко О. В. Обґрунтування компонувальних параметрів дволанкових 
автовозів з врахуванням динаміки і плавності руху : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Житенко 
Олександр Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5583 А] УДК 621.86 
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3099. Кононов С. І. Організація виконання земляних робіт на основі оцінки 
показників експлуатаційної продуктивності будівельних машин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та 
цивіл. буд-ва" / Кононов Сергій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. 
акад. буд-ва та архіт.", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5627 А]
 УДК 621.879:69 

3100. Кравець Н. О. Обґрунтування параметрів транспортно-технологічних 
систем фармацевтичної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-транспорт. машини" / Кравець Наталія 
Орестівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6226 А] 

 УДК 621.867.25:615 
3101. Пелешок Т. М. Обґрунтування параметрів бункерного завантаження 

швидкохідних гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-транспорт. машини" / Пелешок Тарас Миросла-
вович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2010. — 25 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 21—23 (19 назв). — 100 пр. — [2010-4604 А] УДК 621.867.4 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 

3102. Дінь Тан Хинг. Метод відновлення експлуатаційних якостей робочих 
рідин функціональних енергетичних систем авіаційних транспортних комплексів в 
квазіпостійному електричному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Дінь Тан 
Хинг ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22 ( 5 назв). — 100 пр. 
— [2010-6138 А] УДК 621.892:629.7 

3103. Крук В. В. Підвищення ефективності виготовлення зовнішніх напів-
круглих шліцьових канавок у валах та направляючих : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Крук Володи-
мир Васильович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України "Бережан. агротехн. ін-т" Кабінету міністрів Ук-
раїни]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. 
— [2010-6146 А] УДК 621.88.083 

3104. Савчук А. М. Кінетика зміни змащувальних властивостей трансмісійних 
і моторних мастильних матеріалів в умовах рясного та обмеженого мащення : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношу-
вання в машинах" / Савчук Анатолій Миколайович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5263 А]
 УДК 621.891 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.  
Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

3105. Ткач В. М. Закономірності взаємозв'язку анізотропії та неоднорідностей 
реальної будови алмазів різного походження з тонкою структурою ліній Кікучі і 
Косселя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фі-
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зика твердого тіла" / Ткач Василь Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка, [Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України]. — К., 2010. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (50 назв). — 100 пр. — [2010-5915 А] 

 УДК 621.921.34:548.73 

На ступінь кандидата 

3106. Васильєва Л. В. Підвищення ефективності обробки на середніх токарних 
верстатах за рахунок оптимізації конструктивних параметрів різців і режимів різан-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Проце-
си мех. оброб., верстати та інструменти" / Васильєва Людмила Володимирівна ; Се-
вастопол. нац. техн. ун-т, [Донбас. машинобудів. акад.]. — Севастополь, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5178 А] 

 УДК 621.9.025 
3107. Джемілов Е. Ш. Підвищення якості обробки конічних отворів алмазним 

хонінгуванням на основі дослідження контактної взаємодії інструменту з деталлю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 
мех. оброб., верстати та інструменти" / Джемілов Ешреб Шефікович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т", [Крим. інж.-пед. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5097 А] УДК 621.923.5 

3108. Панова А. М. Закономірності впливу окислення різних модифікацій на-
новуглецю на властивості продукту детонаційного синтезу алмазу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Па-
нова Анна Миколаївна ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5758 А]
 УДК 621.921.34 

3109. Русальов О. М. Обґрунтування параметрів процесу дозування і розробка 
решітного дозатора концентрованих кормів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Ру-
сальов Олександр Михайлович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Васи-
ленка. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-5260 А] УДК 621.929.7:636.086 

3110. Шворнікова Г. М. Зниження енерговитрат на транспортування водо-
вугільного палива вдосконаленням процесів та режимів роботи гідротранспортних 
систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.12 "Пром. 
трансп." / Шворнікова Ганна Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 
— Луганськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-4739 А] УДК 621.924.93 

3111. Шумакова Т. О. Підвищення продуктивності обробки деталей у віб-
руючих контейнерах шляхом вибору форми інструменту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та ін-
струменти" / Шумакова Тетяна Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. 
політехн. ін-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5316 А] УДК 621.9.048 

3112. Ягьяєв Е. Е. Діагностика процесу чистового шліфування по динаміці 
зміни вихідних змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Ягьяєв Ельмар Енве-
рович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5197 А] УДК 621.923 
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622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка родовищ  
корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 

3113. Маляр А. В. Методи аналізу та оптимізації електромеханічних систем 
штангових нафтовидобувних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Маляр Андрій Ва-
сильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 33—37 (52 назви). — 100 пр. — [2010-5052 А] УДК 622.276-52 

3114. Хілов В. С. Системи керування електромеханічними процесами в кар'єр-
них бурових верстатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси і системи" / Хілов Віктор Сергійович ; Нац. 
гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 
(51 назва). — 120 пр. — [2010-6095 А] УДК 622.233.6 

На ступінь кандидата 

3115. Беллауар Абдеррахман. Підвищення ефективності експлуатації компре-
сорних станцій шляхом вдосконалення конструктивних елементів газоперекачуваль-
них агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Беллауар Абдеррахман ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6122 А] УДК 622.276.054 

3116. Долударєва Я. С. Обґрунтування раціональних параметрів і конструкцій 
шпурових зарядів для зниження розміцнення гірських порід при спрямованому роз-
колі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Гео-
техн. і гірн. механіка" / Долударєва Яна Станіславівна ; Кременчуц. держ. ун-т ім. Ми-
хайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2010. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6056 А] УДК 622.235 

3117. Кривенко О. Ю. Обґрунтування раціональних параметрів обладнання 
механізованого комплексу для кріплення підняттєвих гірничих виробок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / 
Кривенко Олексій Юрійович ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. 
обл.), 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5647 А]
 УДК 622.281 

3118. Палійчук І. І. Підвищення герметичності різьбових з'єднань обсадних 
труб нафтових і газових свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.15.06 "Розробка нафт. і газ. родовищ" / Палійчук Ігор Іва-
нович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4887 А] УДК 622.245.1 

3119. Посунько Л. М. Обґрунтування параметрів транспортно-технологічних 
схем проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка 
родовищ корис. копалин" / Посунько Людмила Миколаївна ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-5818 А] УДК 622.268.1 

3120. Цьомко В. В. Удосконалення технології гідравлічного розриву пласта в 
умовах нафтових родовищ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.15.06 "Розробка нафт. і газ. родовищ" / Цьомко Володимир 
Васильович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4722 А] 

 УДК 622.276.66 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  
та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь кандидата 

3121. Кондратенко О. Ю. Керування обваленням пластів нерозчинних порід 
при спорудженні підземних ємностей в кам'яних солях : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосхо-
вища" / Кондратенко Олександр Юрійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 
газу, [Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України]. — Івано-Франківськ, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6064 А] 

 УДК 622.692.4 

622.7 Обробка, збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 

3122. Корчевський О. М. Пневмовібраційна сепарація лому кабельно-провід-
никової продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Корчевський Олександр Миколайович ; Нац. 
гірн. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 19, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5639 А] 

 УДК 622.767 
3123. Полулях Д. О. Трибовіброгравітаційна сепарація кам'яного вугілля : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення 
корис. копалин" / Полулях Данило Олександрович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-5811 А] УДК 622.74 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  
Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

3124. Сідєльников О. А. Обґрунтування технологічних параметрів відпрацю-
вання виїмкових стовпів на основі просторової моделі стійкості шаруватого вугле-
вмісного масиву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Сідєльников Олександр Ана-
толійович ; Нац. гірн. ун-т. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-5877 А] УДК 622.831.3 

3125. Шашенко Д. О. Геомеханічне обґрунтування тривалої стійкості запо-
біжних ціликів між транспортними тунелями : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Шашенко Дмитро 
Олександрович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів, [Нац. гірн. ун-т]. — До-
нецьк, 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — 
[2010-6195 А] УДК 622.831.3 
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624 Будівництво інженерних споруд  
і будівельні конструкції загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

3126. Лапенко О. І. Залізобетонні конструкції з робочим армуванням незнім-
ною опалубкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Лапенко Олександр Іванович ; Пол-
тав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 32—35 (36 назв). — 150 пр. — [2010-6068 А] УДК 624.015.5 

На ступінь кандидата 

3127. Бакулін Є. А. Визначення надійності будівель підвищеного рівня відпо-
відальності з урахуванням факторів ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Бакулін 
Євгеній Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6041 А] УДК 624.014.2 

3128. Волков А. С. Міцність та деформації залізобетонних елементів з високо-
міцного бетону з урахуванням тривалості навантаження і нерівномірного нагрівання 
до +200°С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 
конструкції, будівлі та споруди" / Волков Андрій Сергійович ; Донбас. нац. акад. 
буд-ва та архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5179 А] УДК 624.012.45.044 

3129. Мурза С. О. Напружено-деформований стан просторових сталезалізобе-
тонних структурних конструкцій при складних навантаженнях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Мурза Сергій Олександрович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Конд-
ратюка. — Полтава, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — 
[2010-5020 А] УДК 624.012.4.014.2 

3130. Скорук Т. В. Робота вузлів і стиків залізобетонних будівель при повтор-
них навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Скорук Тетяна Вячеславівна ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 
100 пр. — [2010-6040 А] УДК 624.012.4 

3131. Стовба Л. М. Міцність і деформативність згинальних елементів із тон-
костінних труб квадратного перетину, заповнених бетоном : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спо-
руди" / Стовба Лілія Миколаївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 
Полтава, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — 
[2010-5062 А] УДК 624.046.3 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи.  
Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

3132. Грецький Д. В. Розробка технології влаштування буронабивних паль з 
гідрофобізованим прошарком у просадочних ґрунтах II типу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та 
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цивіл. буд-ва" / Грецький Денис Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "При-
дніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — 
[2010-5046 А] УДК 624.154.53 

3133. Ларцева І. І. Закріплення зсувонебезпечних територій за допомогою 
цементації ґрунтів за бурозмішувальною технологією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи та фундаменти" / Ларцева 
Ірина Ігорівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 150 пр. — [2010-5663 А]
 УДК 624.131.543:624.138.24 

3134. Новський В. О. Несуча здатність буронабивних паль у вапняку-чере-
пашнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Ос-
нови і фундаменти" / Новський Василь Олександрович ; Одес. держ. акад. буд-ва та 
архіт. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-6033 А] УДК 624.131.25 

3135. Харченко М. О. Оцінка неоднорідності ущільнених ґрунтів штучних ос-
нов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Ос-
нови і фундаменти" / Харченко Максим Олександрович ; Полтав. нац. техн. ун-т 
ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(16 назв). — 1 50 пр. — [2010-5963 А] УДК 624.138.22 

625 Шляхове будівництво. Будівництво залізниць.  
Будівництво автомобільних доріг 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

3136. Олійник М. О. Удосконалення проектування поздовжнього профілю на 
основі застосування кривих змінного радіуса : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Олійник 
Марія Олексіївна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 
(3 назви). — 100 пр. — [2010-5057 А] УДК 625.72 

3137. Харченко А. М. Удосконалення методів проектування річної програми 
робіт дорожньо-ремонтних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Харченко Анна Мико-
лаївна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-5352 А] УДК 625.76 

3138. Чечуга О. С. Удосконалення методу проектування круглих водопропуск-
них труб на автомобільних дорогах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Чечуга Олександр Сергійо-
вич ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 
100 пр. — [2010-5190 А] УДК 625.745.2 

628 Санітарна техніка. Водопостачання.  
Водопровід і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

3139. Вевелер Х. В. Розробка технологічних та організаційних рішень ремонту 
та відновлення водопровідних трубопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 
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Вевелер Хайнріх Вільгельм ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2010. — 
16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5925 А] 

 УДК 628.147.25 
3140. Гурінчик Н. О. Моделювання та розрахунки очищення води фільтру-

ванням зі швидкістю, що спадає : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Гурінчик Наталія Олександ-
рівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5928 А] УДК 628.16.067 

3141. Куровський І. І. Технологія відновлення каналізаційних колекторів з 
використанням конструкцій із шлакового лиття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 
Куровський Іван Іванович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2010. — 
15 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6025 А] 
 УДК 628.23 

3142. Макаренко І. М. Створення екологічно безпечних ресурсозберігаючих 
систем водоспоживання в промисловості та енергетиці : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Макаренко Ірина 
Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-4563 А] УДК 628.16 

3143. Регуш А. Я. Очищення продувних вод оборотних систем водопостачання 
гальванічних виробництв від іонів важких металів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Регуш Анд-
рій Ярославович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт., [Львів. держ. ун-т безпеки жит-
тєдіяльності]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 
100 пр. — [2010-5937 А] УДК 628.349 

3144. Саприкіна М. М. Очищення води від мікроміцетів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / 
Саприкіна Марія Миколаївна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Ду-
манського. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-5265 А] УДК 628.16.08 

3145. Степанов О. В. Підвищення ефективності зневоднення осадів міських 
стічних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Во-
допостачання, каналізація" / Степанов Олег Вікторович ; Харків. держ. техн. ун-т 
буд-ва та архіт. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (18 назв). 
— 100 пр. — [2010-5061 А] УДК 628.33 

3146. Тихонюк-Сидорчук В. О. Підвищення ефективності роботи контактних 
освітлювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Тихонюк-Сидорчук Вікторія Олегівна ; Харків. 
держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2010. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—21 (36 назв). — 100 пр. — [2010-5158 А] 

 УДК 628.1 
3147. Франко Ю. А. Багатофункціональні сонячні системи холодопостачання і 

кондиціювання повітря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціону-
вання" / Франко Юрій Аркадійович ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2010. — 
21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — 100 пр. — [2010-5275 А] УДК 628.84 
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629 Техніка транспортних засобів 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

3148. Аннєнков І. О. Сільськогосподарське машинобудування Української 
РСР в умовах наростання кризових явищ (1980-ті роки) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Аннєнков Ігор 
Олексійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6203 А]
 УДК 629.366.081(477)"1980" 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь доктора 

3149. Богаєвський О. Б. Розвиток методів моделювання технічних засобів 
енергозбереження систем управління для тепловозних дизель-генераторів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад 
залізниць та тяга поїздів" / Богаєвський Олександр Борисович ; Укр. держ. акад. 
залізн. трансп. — Х., 2010. — 38, [3] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (29 назв). — 
100 пр. — [2010-5461 А] УДК 629.424.3:621.313.12 

На ступінь кандидата 

3150. Гуржи Н. Л. Поліпшення технічних характеристик секційного вагону-
платформи шляхом вдосконалення конструкції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / 
Гуржи Наталія Леонідівна ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-5522 А] УДК 629.4.028.8 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь доктора 

3151. Рижева Н. О. Суднобудування в Україні: етапи й особливості розвитку 
(від давнини до початку ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Рижева Надія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 25—30 
(58 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5031 А] УДК 629.5(477)"19" 

На ступінь кандидата 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. 
Космічна техніка 

3152. Багмут І. О. Удосконалення методів корекції в інтегрованій навігаційній 
системі літальних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Багмут Іван Олександрович ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-5565 А] УДК 629.7.056 

3153. Бойко Т. С. Метод розрахунку допустимих напружень, забезпечуючих 
проектний ресурс крила літака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / Бойко 
Тетяна Сергіївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — 
Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6245 А] 

 УДК 629.7.025.1 
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3154. Гребеніков В. О. Конструктивно-технологічний метод підвищення втом-
ної довговічності рознімних болтових з'єднань елементів планера літака : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та 
випробування літал. апаратів" / Гребеніков Вадим Олександрович ; Нац. аерокосм. 
ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6213 А] УДК 629.734.333-112.83 

3155. Романченко А. А. Авіаційна термінологія сучасної перської мови : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів 
Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Романченко Андрій 
Анатолійович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А.Ю. Кримського. — К., 2010. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6299 А] УДК 629.7(038)=222.1 

3156. Третьяков О. С. Метод розрахунку довговічності елементів авіаційних 
конструкцій, навантажених розтягом-стиском та згином : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування 
літал. апаратів" / Третьяков Олексій Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-5070 А] УДК 629.735.33 

3157. Харитон В. В. Визначення несправностей типу тріщина в робочих ло-
патках авіаційних двигунів в експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Харитон 
Всеволод Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 50 пр. — [2010-5427 А] УДК 629.735.083 

3158. Цегельник Є. В. Обґрунтування параметрів газодинамічного захисту ка-
тодів плазмотронів для наземних випробувань літальних апаратів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випро-
бування літал. апаратів" / Цегельник Євген Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 17 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5975 А] УДК 629.7.018:533.9.07 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.  
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

3159. Антоненко І. Я. Напрями модернізації та забезпечення динамічного роз-
витку лісоресурсного комплексу України: теорія, методологія, практика : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природо-
користування та охорони навколиш. середовища" / Антоненко Ірина Ярославівна ; 
НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2010. — 38 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 28—35 (70 назв). — 100 пр. — [2010-5445 А] УДК 630*6(477) 

На ступінь кандидата 

3160. Андреєва В. В. Лісівничо-селекційна оцінка півсібсових і сібсових по-
томств сосни звичайної в умовах Західного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Анд-
реєва Валентина Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-4764 А] УДК 630*2:[582.475:575.827](477.41/.42) 
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3161. Копій С. Л. Особливості природного відтворення корінних деревостанів 
у грабових дібровах західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Копій Сергій 
Леонідович ; Держ. вищ. нав. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-4854 А] 

 УДК 630*17(477.8) 
3162. Кравчук Р. М. Особливості формування чорновільхових лісостанів в 

умовах Малого Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Кравчук Ростислав Миколайович ; 
Держ. вищ. навч. закл. Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4857 А] УДК 630*24+630*17 

3163. Кушнарьова В. О. Академік Г. М. Висоцький (1865—1940) — вчений, 
педагог, організатор агролісомеліоративної дослідної справи в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і 
техніки" / Кушнарьова Вікторія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 
Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5392 А] УДК 630*2(477)(092) 

3164. Мірошник Н. В. Біологічні особливості лісових екосистем правобереж-
жя середнього Дніпра в умовах антропогенного впливу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Мірошник Наталія 
Володимирівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології. — К., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5015 А] УДК 630*18 

3165. Соваков О. В. Полезахисна ефективність системи лісових смуг в умовах 
Правобережного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Соваков Олександр Вікторович ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5268 А] 

 УДК 630*26(477.41) 
3166. Терентьєв А. Ю. Система моделювання прогнозу росту штучних сосно-

вих лісостанів Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. таксація" / Терентьєв Андрій Юрійо-
вич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5271 А] 

 УДК 630*56:582.475.4 
3167. Яценко С. В. Інтенсифікація вирощування садивного матеріалу і ство-

рення культур дуба звичайного у Південному Лівобережному Лісостепу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фі-
томеліорація" / Яценко Сергій Володимирович ; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісо-
меліорації ім. Г. М. Висоцького. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-4960 А] УДК 630*232:582.632.2](477) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь кандидата 

3168. Брояка А. А. Організація моніторингу інформаційно-консультаційної 
діяльності в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Брояка Антоніна 
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Анатоліївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Нац. 
акад. аграр. наук України]. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-6126 А] УДК 631.1 

3169. Горох О. В. Економічний механізм збереження матеріальних витрат у 
сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Горох Олександр Володими-
рович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6131 А] УДК 631.15 

3170. Костякова А. А. Облік витрат на виробництво продукції рослинництва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Костякова Анна Анатоліївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки", [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5641 А]
 УДК 631.162:657.2]:633 

3171. Никончук В. М. Управління активізацією діяльності сільськогосподар-
ських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Никончук Вікторія Миколаївна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5934 А] УДК 631.11 

3172. Пилипенко О. С. Формування адаптивної системи контролю в управ-
лінні стратегічним розвитком сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Пилипенко Олена Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. 
— К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-6078 А] УДК 631.15/.16 

3173. Поліщук С. П. Організаційні форми та економічна ефективність діяль-
ності спільних сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Поліщук 
Світлана Петрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-5809 А]
 УДК 631.115 

3174. Саранчук Г. М. Інноваційний розвиток зерновиробництва в сільсько-
господарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Саранчук Галина Михайлівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5859 А] УДК 631.11:633.1 

3175. Франків О. Д. Розвиток малих сільськогосподарських підприємств : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Франків Оксана Дмитрівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4705 А] 

 УДК 631.164.4 
3176. Фурман Т. О. Ефективність функціонування сільськогосподарських ви-

робничих формувань різних організаційно-правових форм : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Фур-
ман Тетяна Олександрівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5958 А] УДК 631.11 

3177. Шовкун Л. В. Відтворення та ефективність використання трудового 
потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шовкун Люд-



   

 
187

мила Володимирівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6109 А] 

 УДК 631.158 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь доктора 

3178. Ветохін В. І. Системні та фізико-механічні основи проектування розпу-
шувачів ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Ветохін Володимир Іванович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва", ННЦ "ІМЕСГ", 
[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", НДІ с.-г. машинобуд. ім. В. П. Горяч-
кина]. — Глеваха (Київ. обл.), 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 
(36 назв). — 100 пр. — [2010-5370 А] УДК 631.312 

3179. Мельник В. І. Наукові основи екологічно ощадних технологій і тех-
нічних засобів для внесення рідких добрив та хімзахисту рослин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 
механізації с.-г. вир-ва" / Мельник Віктор Іванович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 
ім. Петра Василенка. — Х., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (35 назв). 
— 100 пр. — [2010-5303 А] УДК 631.33/.34 

На ступінь кандидата 

3180. Бабарика С. Ф. Обґрунтування параметрів робочих органів машин для 
поверхневого внесення сапропелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Бабарика 
Степан Федорович ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Луц. нац. техн. ун-т]. 
— Тернопіль, 2010. — 23 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 
100 пр. — [2010-5085 А] УДК 631.3 

3181. Бакай Б. Я. Обґрунтування параметрів піднімально-транспортувальної 
машини і режимів її функціонування на лісових складах з малим вантажообігом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини 
для земл., дор. і лісотехн. робіт" / Бакай Борис Ярославович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6241 А] УДК 631.3 

3182. Бондаренко Л. Ю. Обґрунтування параметрів і режимів роботи установ-
ки для калібрування насіння плодових кісточкових культур : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 
вир-ва" / Бондаренко Лариса Юріївна ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — 
Мелітополь (Запоріз. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-5367 А] УДК 631.362.3 

3183. Паламарчук П. В. Оцінка процесів навантаженості та роботоздатності 
елементів металоконструкцій вентиляторних обприскувачів класу ОВП-2000 : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і 
засоби механізації с.-г. вир-ва" / Паламарчук Петро Васильович ; Тернопіл. нац. техн. 
ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-4886 А] УДК 631.348:531.7 

3184. Чорна Т. С. Обґрунтування схеми та параметрів посівного агрегату на 
базі орно-просапного трактора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Чорна Тетяна 
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Сергіївна ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5428 А] 

 УДК 631.331 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

3185. Євпак І. В. Фізико-хімічні та агрохімічні властивості чорнозему типово-
го Правобережного Лісостепу за мінімізації обробітку ґрунту і біологізації землероб-
ства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Аг-
роґрунтознав. і агрофізика" / Євпак Ірина Віталіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 130 пр. — [2010-5546 А] УДК 631.41:631.51 

3186. Костюченко Н. І. Різноманіття мікроміцетів ґрунтів агроценозів олійних 
культур в умовах Південного Сходу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Костюченко Наталія Іванівна ; Укр. 
акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5688 А] 

 УДК [631.466:633.85](477.7) 
3187. Павлюк Н. М. Сірі лісові ґрунти Опілля : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.05 "Біогеографія та географія ґрунтів" / Пав-
люк Наталія Мирославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4597 А] 

 УДК 631.445.3(477.8) 
3188. Тимчишин І. М. Продуктивність сівозмін залежно від удобрення і наси-

чення зерновими культурами на сірому лісовому ґрунті західного Лісостепу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землероб-
ство" / Тимчишин Іван Михайлович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. 
аграр. наук України", [Ін-т землеробства і тваринництва зах. регіону]. — Чабани 
(Київ. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — 
[2010-5914 А] УДК 631.45:631.582 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

3189. Пузік Л. М. Наукове обґрунтування та розробка заходів подовження 
строків споживання плодів гарбузових рослин : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.15. "Первинна обробка продуктів рослинництва" / 
Пузік Людмила Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—38 (42 назви). — 100 пр. — [2010-4899 А] УДК 631.56:635.62 

3190. Улянич О. І. Науково-теоретичне обґрунтування технології вирощуван-
ня зеленних і пряноароматичних рослин в Лісостепу України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Улянич Олена 
Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Уман. нац. ун-т 
садівництва М-ва аграр. політики України]. — К., 2010. — 41 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (58 назв). — 100 пр. — [2010-5946 А] 

 УДК 631.559:[635.4+635.7](477.46) 
3191. Цвей Я. П. Наукове обґрунтування відтворення родючості ґрунтів та 

підвищення продуктивності зерно-бурякових сівозмін Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / 
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Цвей Ярослав Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т 
цукр. буряків Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2010. — 40, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (49 назв). — 130 пр. — [2010-5974 А] 

 УДК 631.582(477) 

На ступінь кандидата 

3192. Комарова І. Б. Мінливість ознак рижію ярого та створення нового 
вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Комарова Ірина 
Борисівна ; Ін-т зерн. госп-ва Нац. акад. аграр. наук України. — Дніпропетровськ, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5227 А] 

 УДК 631.528.1:633.85 
3193. Лучна І. С. Селекційна цінність зразків квасолі за стійкістю до хвороб в 

умовах східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво"" / Лучна Інна Станісла-
вівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-4869 А] 

 УДК 631.527:635.652/.654 
3194. Мамчур О. В. Фізіологічні основи продуктивності рослин кукурудзи за 

дії регуляторів росту Зеастимуліну та Емістиму С : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Мамчур Оксана 
Василівна ; Уман. нац. ун-т садівництва, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Умань (Черкас. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-5011 А] УДК 631.52:633.15 

3195. Сержук О. П. Розробка методів створення вихідного матеріалу в селекції 
глоду (Crataegus L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 
06.01.05 "Селекція і насінництво" / Сержук Олександр Петрович ; Нац. наук. центр 
"Ін-т землеробства Укр. акад. аграр. наук", [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. 
політики України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 
100 пр. — [2010-5266 А] УДК 631.52:634.17 

3196. Турак О. Ю. Вплив бобово-злакових травосумішей на родючість та 
протиерозійну стійкість дерново-підзолистого еродованого ґрунту західного Перед-
карпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. 
землеробство" / Турак Олег Юрійович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Укр. 
акад. аграр. наук", [Ін-т природн. наук Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника]. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5274 А]
 УДК 631.51:631.445.2 

3197. Шабанов Р. Ю. Біологічне обґрунтування важливіших елементів техно-
логії вирощування насіння коріандру сорту Нектар в Криму : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Ша-
банов Роман Юрійович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Нац. акад. аграр. наук 
України, [Ін-т ефіроолійних і лікар. рослин Нац. акад. аграр. наук України]. — Х., 
2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5993 А]
 УДК 631.527:635.75](477.75) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

3198. Бабіцька О. А. Ефективність систем інженерного захисту від підтоплен-
ня самопливного та примусового типу та напрями їх удосконалення : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 
Бабіцька Олена Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т гідротехніки і 
меліорації. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 
100 пр. — [2010-6281 А] УДК 631.67 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

3199. Духін Є. О. Агрохімічна оцінка дії селену та добрив на врожайність і 
якість селери коренеплідної на чорноземі типовому в умовах Лівобережного 
Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.04 "Агрохімія" / Духін Євгеній Олександрович ; Нац. наук. центр "Ін-т ґрунто-
знав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Ін-т овочівництва і баштанництва Нац. 
акад. аграр. наук України]. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). 
— 120 пр. — [2010-5210 А] УДК 631.8:635.53](477.5) 

3200. Малюк Т. В. Оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень 
груші на вегетативних підщепах в зрошуваних умовах півдня України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Малюк Те-
тяна Валеріївна ; Нац. наук. центр, "Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовсь-
кого", [Ін-т зрошув. садівництва імені М. Ф. Сидоренка Нац. акад. аграр. наук 
України]. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 1 20 пр. 
— [2010-5299 А] УДК 631.811:634.13:631.67](477.7) 

3201. Романова С. А. Вплив довготривалого застосування різних систем удоб-
рення на гумусовий стан та агрохімічні показники дерново-підзолистого грунту 
Західного Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Романова Світлана Адольфівна ; Нац. наук. центр "Ін-т 
грунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Волин. ін-т агропром. вир-ва 
НААН України, Волин. обл. держ. проектно-технол. центр охорони родючості 
грунтів та якості продукції Мінагрополітики України]. — Х., 2010. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5258 А] 

 УДК 631.81:631.445.2](477.8) 
3202. Шквир Т. М. Агрохімічне обґрунтування застосування добрив та бакте-

ріального препарату діазофіт за вирощування пшениці ярої на лучно-чорноземному 
ґрунті Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Шквир Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 150 пр. — [2010-4749 А] УДК 631.8:633.11"321"(477.41) 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи насаджень. 
Оцінювання ділянки 

На ступінь кандидата 

3203. Ситіна О. М. Міграція важких металів у системі ґрунт-рослина техно-
генних ландшафтів : (на прикл. м. Луганська) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.18 "Грунтознавсто" / Ситіна Ольга Михайлівна ; 
Нац. наук. центр "Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соколовського, [Луган. ін-т 
агропром. вир-ва Нац. акад. аграр. наук України]. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5267 А] 

 УДК 631.95:631.416.8](477.61-25) 
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632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

3204. Виноградова О. М. Фізіолого-біохімічні реакції рослин за умов техно-
генно забрудненого середовища у Донбасі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Виноградова Олена 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донец. ботан. сад НАН України]. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2010-5575 А] УДК 632.151 

3205. Дмитренко Н. М. Садові листовійки-філофаги в насадженнях яблуні та 
регулювання їх чисельності в Передгірному Криму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Дмитренко Наталія 
Миколаївна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т захисту рослин. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5538 А] 

 УДК 632.6:634.11](477.75) 
3206. Решетник Г. В. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних 

чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Ві-
русологія" / Решетник Галина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (32 назви). — 300 пр. — 
[2010-4902 А] УДК 632.3:633.11 

633/635 Рослинництво загалом 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

3207. Буранова С. В. Технологічні властивості голозерного вівса та методи 
його зберігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і хлібопекар. 
виробів та комбікормів" / Буранова Світлана Володимирівна ; Одес. нац. акад. харч. 
технологій. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6046 А] УДК 633.13:631.53.02 

3208. Важеніна О. Є. Особливості використання сучасних сортів ячменю ярого 
в селекції на пивоварну якість та продуктивність : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Важеніна Ольга 
Євгенівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Нац. акад. аграр. наук України. — Х., 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5477 А]
 УДК 633.16"321":631.527 

3209. Дубова О. А. Фенотиповий прояв господарсько-цінних ознак генотипів 
пшениці м'якої озимої за різних агроекологічних факторів в селекції на адаптивність : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 
насінництво" / Дубова Оксана Анатоліївна ; Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, 
Нац. акад. аграр. наук України, [Білоцерків. дослід.-селекц. від. Ін-ту цукр. буряків]. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-5773 А] УДК 633.11"324":631.52 

3210. Кабацюра А. А. Особливості створення вихідного матеріалу з комплек-
сом цінних господарських ознак для селекції пшениці твердої ярої в умовах східної 
частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Кабацюра Анатолій Анатолійович ; Ін-т 
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рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. акад. аграр. наук. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4829 А] 

 УДК 633.11"321":631.527](477) 
3211. Непочатов М. І. Оптимізація основних елементів технології вирощуван-

ня сучасних сортів пшениці м'якої озимої в умовах східної частини Лісостепу Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рос-
линництво" / Непочатов Микола Іванович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Укр. 
акад. аграр. наук. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-5729 А] УДК 633.11"324":631.5 

3212. Проданик А. М. Створення генетичних джерел групової расоспецифіч-
ної стійкості проса до сажки [Sorosporium destruens (Schlecht) Yanki] : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція рослин" / Прода-
ник Анатолій Михайлович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. 
наук України". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-5825 А] УДК 633.171:631.52 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

3213. Задорожна І. С. Розвиток сільськогосподарської дослідної справи з по-
льового кормовиробництва в Україні (30-ті роки — кінець XX століття) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. наук" / 
Задорожна Ірина Станіславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-5212 А] УДК 633.2/.4(477)"19" 

3214. Лупітько О. І. Формування продуктивності сої залежно від техноло-
гічних прийомів в умовах північної частини Степу України : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Лупітько Оксана 
Іванівна ; Ін-т зерн. госп-ва Нац. акад. аграр. наук України. — Дніпропетровськ, 
2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5334 А] 

 УДК 633.34(477.5) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

3215. Фалатюк Л. В. Ефективність рекурентного добору на підвищення про-
дуктивності при створенні гібридів цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Фалатюк Люд-
мила Володимирівна ; Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків Нац. акад. аграр. наук 
України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 ( 4 назви). — 100 пр. — 
[2010-5950 А] УДК 633.63:631.52 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь кандидата 

3216. Петрішина Н. М. Морфо-біологічні і господарсько цінні ознаки Ar-
temisia dracunculus L. в умовах передгірної зони Криму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Петрішина Наталя 
Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нікіт. бот. сад — нац. наук. центр, [Ін-т 
ефіроол. та лікар. рослин]. — Ялта, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-5797 А] УДК 633.85:633.885 
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634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 

3217. Подуст Н. В. Удосконалення технологічних прийомів вирощування 
саджанців винограду в умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Подуст Наталя Василівна ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства 
ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 120 пр. — [2010-5935 А] УДК 634.8:631.537 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

3218. Довгеля В. М. Сірий буряковий довгоносик (Tanymecus palliatus F.) та 
регулювання його чисельності в Центральному Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Довгеля 
Володимир Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6139 А] 

 УДК 635.11:632.931 
3219. Лавська Н. В. Удосконалення елементів технології вирощування огірка 

в Поліссі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.06 "Овочівництво" / Лавська Наталія Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 
140 пр. — [2010-4532 А] УДК 635.63.045:631.5](477.41/.42) 

636 Загальні питання тваринництва.  
Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

3220. Шейко Н. В. Історія наукової думки з механізації подрібнення кормів у 
тваринництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.07 "Історія науки і техніки" / Шейко Надія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5431 А] УДК 636.085 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

3221. Рубленко С. В. Клініко-експериментальне обґрунтування сучасного анес-
тезіологічного забезпечення тварин залежно від типу больової реакції : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : спец. 16.00.05 "Вет. хірургія" / Рубленко 
Сергій Васильович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2010. — 
36, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — 100 пр. — 
[2010-4637 А] УДК 636.09:616-089.5 

3222. Ткачук С. А. Закономірності морфогенезу трубчастих кісток курей м'яс-
ного напряму продуктивності у постнатальному періоді онтогенезу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і 
морфологія тварин" / Ткачук Світлана Алімівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України. — К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (26 назв). 
— 100 пр. — [2010-5919 А] УДК 636.5.033.09:611.717/.718 
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На ступінь кандидата 

3223. Айшпур Р. М. Клініко-експериментальне обґрунтування профілактичних 
заходів при лептоспірозі свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізіоотологія, інфекц. хвороби та іму-
нологія" / Айшпур Роман Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-
ня України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4762 А] УДК 636.09:[616.98-084:636.4] 

3224. Гарнаженко Ю. А. Санітарно-гігієнічна оцінка кормів з двостулкових 
молюсків мідій і вплив їх на якість та безпеку продукції птахівництва : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. 
санітарія" / Гарнаженко Юлія Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 
100 пр. — [2010-6129 А] УДК 636.52/.58.09.087.69 

3225. Гузь Ю. А. Кормосантм — фармакодинаміка та застосування при 
мікотоксикозах свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Гузь Юлія Анатоліївна ; Львів. 
нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Сум. нац. аграр. ун-т 
М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-6132 А] УДК 636.4.09:615.372 

3226. Жорник Д. В. Застосування алопластичного матеріалу політетра-
фторетилену та одноповерхових швів за лікування свиней з пупковими грижами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. 
хірургія" / Жорник Дмитро Васильович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква 
(Київ. обл.), 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-6286 А] УДК 636.4.09:617.555-007.43-089 

3227. Немова Т. В. Порушення мінерального обміну в організмі молочних кіз 
(діагностика і профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Немова Тетяна Володимирівна ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-4885 А] 

 УДК 636.39.09:616.391-07-08 
3228. Снеткова П. О. Морфофункціональні особливості кісткової системи со-

бак неонатального та молочного періодів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Снет-
кова Полина Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротех-
нол. ун-т"]. — К., 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 120 пр. — 
[2010-4925 А] УДК 636.09:[[611.018.5+611.71]:636.7 

3229. Фещенко Д. В. Нематодози свиней : (епізоотологія, патогенез та заходи 
боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Па-
разитологія" / Фещенко Діана Валеріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 
2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5955 А]
 УДК 636.4.09:616.98 

636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь доктора 

3230. Помітун І. А. Науково-практичне обґрунтування принципів селекції тонко-
рунних м'ясо-вовнових овець з урахуванням взаємодії "генотип-середовище" : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та 
селекція тварин" / Помітун Іван Андрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. 
аграр. ун-т", [Ін-т тваринництва НААН України]. — Херсон, 2010. — 44 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 34—40. — 100 пр. — [2010-4617 А] УДК 636.36.082 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

3231. Акімов О. В. Ефективність породно-лінійної гібридизації з використан-
ням заводських ліній свиней харківського типу української м'ясної породи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та 
селекція тварин" / Акімов Олександр Валентинович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. 
держ. аграр. ун-т", [Ін-т тваринництва Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6201 А]
 УДК 636.4.086.26.084.52(477) 

3232. Стародубець О. О. Відтворювальні та продуктивні якості свиней породи 
дюрок внутрішньопорідного типу української селекції "Степовий" за різними мето-
дами розведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Стародубець Олексій Олександрович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Миколаїв. держ. аграр. ун-т]. — 
Херсон, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4929 А]
 УДК 636.4.082 

3233. Стрижак Т. А. Продуктивність та м'ясні якості свиней вітчизняних і 
імпортних генотипів за різних методів розведення в умовах промислової технології : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення 
та селекція тварин" / Стрижак Тетяна Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, 
Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького, [Ін-т тваринництва]. — Полтава, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2010-6308 А] 

 УДК 636.4.082.033 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

3234. Баланчук І. М. Перетравність корму, обмін речовин і продуктивні якості 
молодняку м'ясних качок за різних рівнів енергії, протеїну та лізину в комбікормах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 
тварин і технологія кормів" / Баланчук Іван Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2010. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). 
— 100 пр. — [2010-5566 А] УДК 636.597.085.55 

3235. Непорочна О. Т. Використання різних видів макух і шротів у комбі-
кормах для курок-несучок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Непорочна Ольга Тимофіївна ; 
Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6273 А] 

 УДК 636.52/.58.034.085.55 
3236. Осіпенко О. П. Перетравність корму, обмін речовин і продуктивність 

курей-несучок за різного рівня та співвідношення сірки і селену в комбікормі : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин 
і технологія кормів" / Осіпенко Олег Павлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
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ристування України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5247 А]
 УДК 636.52/.58.087.7 

3237. Пересунько А. В. Оцінка продуктивності та адаптаційної здатності птиці 
яєчних кросів зарубіжної селекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Пересунько Андрій 
Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2010-4605 А] 

 УДК 636.52/.58.082 
3238. Хомічук О. О. Підвищення яєчної продуктивності птиці при формуванні 

рівновагових угрупувань і взаємодії "генотип х середовище" : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тва-
рин" / Хомічук Олена Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. 
ун-т". — Херсон, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. 
— [2010-4939 А] УДК 636.52/.58.082 

636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь кандидата 

3239. Корх О. В. Принципи оцінки та ефективність селекції норок кольорового 
типу пастель за відтінками забарвлення хутра : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Корх Оксана 
Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т тваринництва 
Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6225 А] УДК 636.934.5.082 

3240. Попов В. Є. Використання поживних речовин та продуктивні якості мо-
лодняку кролів за різних рівнів протеїну та лізину в комбікормах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 
кормів" / Попов Володимир Євгенович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-
ня України. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2010-5254 А] УДК 636.92.085.1 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

На ступінь кандидата 

3241. Ворощук В. Я. Гідродинамічні процеси обробки сиркових мас в ротор-
но-вихровому емульсорі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Ворощук 
Віктор Ярославович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 
100 пр. — [2010-5087 А] УДК 637.024 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь кандидата 

3242. Асауляк А. В. Розробка технології ковбасних виробів зі зниженим 
вмістом нітриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Асауляк Альона Василівна ; Одес. нац. 
акад. харч. технологій. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-6204 А] УДК 637.524:546.173 



   

 
197

64 Домоведення. Домашнє господарство.  
Комунальне господарство. Служба побуту 

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі.  
Страви. Харчування. Столовий посуд 

На ступінь кандидата 

3243. Паскал Ю. Г. Удосконалення технології швидкозаморожених десертів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія 
консервов. і охолодж. харч. продуктів" / Паскал Юлія Геннадіївна ; Одес. нац. акад. 
харч. технологій. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). 
— 100 пр. — [2010-6165 А] УДК 641.85:664.8.037.5 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  
транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, 

 рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

656 Транспортні та поштові служби.  
Організація та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

3244. Єрмак О. М. Розташування зупиночних пунктів міського пасажирського 
транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.22.01 "Транспорт. системи" / Єрмак Олена Михайлівна ; Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва. — Х., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-4819 А] УДК 656.025.2.015 

3245. Слободянюк М. Е. Підвищення ефективності вантажоперевезень шляхом 
удосконалення їх організації та інформаційного забезпечення на промисловому транс-
порті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.12 "Пром. 
трансп." / Слободянюк Максим Едуардович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля. — Луганськ, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). — 
100 пр. — [2010-5887 А] УДК 656.073 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

3246. Бондаренко А. Є. Покращення маневреності та стійкості руху триланко-
вих причіпних автопоїздів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Бондаренко Андрій Єгорович ; Нац. транс-
порт. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-5175 А] УДК 656.136.052 

3247. Шпильовий І. Ф. Методичні основи управління системами міських па-
сажирських перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Шпильовий Іван Федорович ; Нац. транспорт. 
ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4752 А]
 УДК 656.132.072 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

3248. Кудряшов А. В. Підвищення ефективності сортувального процесу на 
станціях шляхом оптимізації режимів розформування составів на гірках : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та 
ремонт засобів трансп." / Кудряшов Андрій Вадимович ; М-во трансп. та зв'язку 
України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 21, с. включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2010-5652 А] УДК 656.212 

3249. Носенко М. П. Підвищення ефективності використання елементів 
залізничних транспортних систем при організації вантажних перевезень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. систе-
ми" / Носенко Микола Петрович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 20, 
[1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5735 А] 

 УДК 656.212:656.225 
3250. Розсоха О. В. Підвищення ефективності функціонування сортувальних 

гірок шляхом удосконалення їх горловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Розсоха 
Олександр Володимирович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5414 А] 

 УДК 656.212.5 
3251. Санько Я. В. Довгострокове прогнозування обсягів перевезень пасажирів 

трамваєм з урахуванням впливу зовнішнього середовища : (на прикл. ХКП 
"Міськелектротранс") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Санько Ярослав Володимирович ; Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-4916 А] УДК 656.34.072 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

3252. Падакін Д. Ю. Розробка способу забезпечення заданої точності плавання 
суден рекомендованими маршрутами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Падакін Дмитро Юрійович ; 
Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-4598 А] УДК 656.61.052.1 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь кандидата 

3253. Брохун Н. С. Бухгалтерський облік як інструмент інформаційного забез-
печення системи контролінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Брохун Наталія Степанівна ; Жито-
мир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-5474 А] УДК 657.4 

3254. Гончаренко Н. В. Облік та аналіз біологічних активів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 
аудит" / Гончаренко Наталія Володимирівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-5509 А] УДК 657.222 

3255. Довгаль Ю. Д. Організація бухгалтерського обліку діяльності акціо-
нерних товариств в умовах використання комп'ютерних технологій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
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Довгаль Юрій Дмитрович ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-4983 А] 

 УДК 657.221:658.114.3]:004.9 
3256. Іщенко Я. П. Облікове забезпечення управління витратами у сільському 

господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Іщенко Яна Петрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр. економіки" Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. 
— 100 пр. — [2010-4828 А] УДК 657.471.1:631.11 

3257. Китайчук Т. Г. Облік та контроль товарно-матеріальних цінностей в аг-
рарних формуваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Китайчук Тетяна Геннадіївна ; Нац. 
наук. центр, Ін-т аграр. економіки Укр. акад. аграр. наук. — К., 2010. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2010-4844 А] 

 УДК 657.471:631.162 
3258. Мельниченко І. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління ви-

робництвом продукції виноградарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мельниченко Ілона Во-
лодимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6231 А] 

 УДК 657:634.8 
3259. Настенко М. М. Облік та контроль надзвичайної діяльності сільсько-

господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Настенко Марія Миколаївна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5726 А] УДК 657.6:631.162 

3260. Омран Ахмад Мохаммад Аль-Іббіні. Облік і контроль оподаткування 
сільськогосподарського виробництва в Україні та Йорданії : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ом-
ран Ахмад Мохаммад Аль-Іббіні ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-6236 А] УДК 657:336.22](477:569.5) 

3261. Павелко О. В. Облік та контроль доходів і витрат основної діяльності 
будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Павелко Ольга Віталіївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-5754 А] УДК 657.44:69 

3262. Семйон В. С. Бухгалтерський облік необоротних активів в Україні та 
Угорщині: порівняльний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Семйон Вікторія Сергіївна ; Жи-
томир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5862 А] УДК 657.742.1(477+439) 

3263. Семчук І. В. Консолідована фінансова звітність групи підприємств: ор-
ганізаційно-методичні засади формування і контролю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Семчук Інна 
Василівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2010-6302 А] УДК 657.375.6 

3264. Супрунова І. В. Розвиток оцінки в бухгалтерському обліку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 
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аудит" / Супрунова Ірина Валеріївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — 
[2010-5153 А] УДК 657.1 

3265. Тесьолкін Д. О. Модернізація банківських механізмів забезпечення по-
вернення кредитів агроформувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Тесьолкін Дмитро Олександ-
рович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. акад. аграр. наук України]. — 
К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6091 А]
 УДК 657.422.1:338.432 

3266. Тягнирядно Л. Л. Облік і аналіз власного капіталу акціонерних това-
риств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Тягнирядно Леся Леонідівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2010-4687 А] УДК 657.6:334.722.8 

3267. Філозоп О. В. Розвиток внутрішнього аудиту в Україні: організація і ме-
тодика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Філозоп Олег Володимирович ; Житомир. держ. технол. ун-т. 
— Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-4701 А] УДК 657.6(477) 

3268. Яценко Л. В. Облік та аудит витрат виробництва поліграфічних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Яценко Леся Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-6119 А] УДК 657.471:655.1/.3 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  
Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

3269. Бочарова О. В. Наукове обґрунтування методології формування та конт-
ролю якості дисперсних систем продуктів перероблення плодів та овочів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / 
Бочарова Оксана Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [Одес. нац. акад. харч. 
технологій]. — К., 2010. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (47 назв). — 
100 пр. — [2010-5473 А] УДК 658.562:664.8 

3270. Драчук Ю. З. Підвищення ефективності інновацій у безпеці вугільного 
виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Драчук Юрій Захарович ; НАН України, Ін-т економіки 
пром-сті. — Донецьк, 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (47 назв). — 
100 пр. — [2010-5209 А] УДК 658.589:622.012.2 

3271. Одрехівський М. В. Маркетингово-орієнтоване управління рекреацій-
ними інноваційними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Одрехівський Микола Ва-
сильович ; Донец. нац. ун-т, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — До-
нецьк, 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (61 назва). — 100 пр. — 
[2010-5305 А] УДК 658.8 

3272. Тарасюк М. В. Контролінг в управлінні торговельними мережами : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
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упр. п-вами" / Тарасюк Михайло Вікторович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2010. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (75 назв). — 100 пр. — [2010-6310 А] 

 УДК 658.15 

На ступінь кандидата 

3273. Атаманчук Г. С. Мотивація праці на промислових підприємствах : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Атаманчук Геннадій Сергійович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 
— Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-5321 А] УДК 658:331.101.3 

3274. Бейдик Н. М. Інноваційна діяльність підприємств на ринку екологічно 
чистої м'ясо-сальної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бейдик Наталія Миколаївна ; 
Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Полтав. ун-т економіки і торгівлі]. — 
Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6205 А]
 УДК 658.8:637.5 

3275. Горчакова О. М. Розвиток системного та процесного підходів до уп-
равління якістю промислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Горчакова Олена Ми-
колаївна ; ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5092 А] УДК 658:637.1 

3276. Грабко М. В. Управління якістю діяльності машинобудівних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Грабко Марина Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 
[Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2010. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6052 А] УДК 658.56:621 

3277. Гродовський О. В. Механізм оцінювання економічної стратегії промис-
лових підприємств у ринковому середовищі : (на прикл. п-в машинобуд.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Гродовський Олексій Валентинович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниць-
кий, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-5204 А] УДК 658.589:621 

3278. Дарвай І. Я. Експрес метод контролю якості природного газу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи 
контролю та визначення складу речовин" / Дарвай Ірина Ярославівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4808 А] 

 УДК 658.562:665.612 
3279. Демків Я. В. Стратегії виходу машинобудівних підприємств на ринки 

високотехнологічних товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Демків Ярина Василівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-4809 А] УДК 658.62:336.748.8]:621 

3280. Жолнерчик Г. Ю. Лізинг як форма активізації інвестиційної діяльності 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Жолнерчик Ганна Юріївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6216 А] УДК 658.713 
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3281. Зайцева А. В. Управління доданою вартістю на підприємстві : (за 
матеріалами молокоперероб. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зайцева Анна Вікторівна ; 
Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4822 А] 

 УДК 658.155:338.439 
3282. Зінченко С. Г. Формування системи оцінки результативності інновацій-

ного розвитку машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зінченко Сергій 
Георгійович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5586 А] УДК 658.589:621 

3283. Ігнатенко А. В. Державна стратегія формування комерційних концесій в 
національному господарстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ігнатенко Аркадій 
Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т буд-ва 
і архіт.]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-5381 А] УДК 658.152:624](477) 

3284. Ільєнко Ю. І. Інформаційне забезпечення управління торговельним під-
приємством на основі агентного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ільєнко Юлія Ігорівна ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-4528 А] 

 УДК 658.87:004.4 
3285. Ковалюк Б. І. Організаційно-економічне забезпечення розвитку малого 

підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ковалюк Богдан Іванович ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2010-5616 А] УДК 658 

3286. Кравчук Р. С. Формування асортиментної політики нафтопереробних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кравчук Роман Сергійович ; Івано-Франків. 
нац. техн. ун-т нафти і газу, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Івано-
Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-4512 А] УДК 658.628:665.6 

3287. Крахмальова Н. А. Управління виставково-ярмарковою діяльністю 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Крахмальова Ніна Анатоліївна ; Хмельниц. 
нац. ун-т, [Київ. нац. ун-т технологій та дизайну]. — Хмельницький (Київ. обл.), 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6022 А]
 УДК 658.8:339.174 

3288. Лагоцька Н. З. Формування механізму партнерського маркетингу у сфері 
консалтингових послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лагоцька Наталія Зіновіївна ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 
180 пр. — [2010-6026 А] УДК 658.8:338.46 

3289. Лебеденко М. С. Застосування Інтернет-технологій в управлінні марке-
тинговими комунікаціями поліграфічних підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лебеден-
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ко Марина Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4863 А] 

 УДК 658.8:[655:004.738.52 
3290. Легченко О. А. Управління платоспроможністю промислових підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Легченко Оксана Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т, [Донец. держ. 
ун-т упр.]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. 
— [2010-5394 А] УДК 658.15 

3291. Маковська С. О. Формування конкурентоспроможності продукції типо-
вих сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Маковська Світлана 
Олександрівна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — 
Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-4565 А] УДК 658.821:338.436 

3292. Мандра Н. Г. Механізми та методи управління фінансовим капіталом 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мандра Наталія Георгіївна ; Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-5300 А] УДК 658.15 

3293. Омельченко К. Ю. Підвищення прибутковості підприємств хлібопекар-
ної промисловості з використанням антиінерційної факторної моделі розвитку : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Омельченко Ксенія Юріївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. 
— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 110 пр. — [2010-6276 А] 

 УДК 658.155:664.6 
3294. Петик М. І. Механізм формування фінансових ресурсів суб'єктів під-

приємництва в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Петик Марта Ігорівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-5307 А] УДК 658.14/.17(477) 

3295. Петренко Л. М. Моделювання процесів управління фінансовою безпе-
кою підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Петренко Людми-
ла Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 
— К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6295 А]
 УДК 658.15+005.934 

3296. Равікович І. Є. Маркетингова діяльність торговельно-посередницьких 
підприємств та оцінка її ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Равікович Ілля Євгенійович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 
17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5830 А]
 УДК 658.8 

3297. Сай Д. В. Маркетингові стратегії підприємств на фармацевтичному рин-
ку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Сай Дарія Валеріївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-5853 А] УДК 658.8:615.15 

3298. Скіцько В. І. Моделі оцінювання обсягів реалізації продукції підприємства 
на засадах комерційного кредиту з урахуванням ризику : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. 
технології в економіці" / Скіцько Володимир Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-5884 А] УДК 658.8 

3299. Склярук Т. В. Оцінювання та планування трансакційних витрат ма-
шинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Склярук Тетяна Василівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-4655 А] УДК 658.155:621](477) 

3300. Слободянюк Н. О. Формування системи управління нематеріальними 
активами промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Слободянюк Наталя Олек-
сандрівна ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-4659 А] УДК 658.152 

3301. Тюха І. В. Управління розвитком конкурентоспроможності підприємств 
олійно-жирової галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тюха Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т 
харч. технологій. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 
110 пр. — [2010-6185 А] УДК 658.821:665 

3302. Чередниченко М. С. Організаційно-економічний механізм управління 
вагонними парками операторських компаній залізничного транспорту України : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Чередниченко Михайло Семенович ; М-во трансп. та зв'язку, Дні-
пропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-5074 А]
 УДК 658.511.5:656.2](477) 

3303. Череп О. Г. Логістичний підхід до управління матеріально-технічними 
запасами підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Череп Олександр 
Григорович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2010-5984 А] УДК 658.7:621 

3304. Шумило Ю. О. Управління витратами в умовах бюджетування на 
підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шумило Юлія Олексіївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2010-6198 А] УДК 658.14/.17 

3305. Яхкінд В. П. Планування маркетингового потенціалу підприємства : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Яхкінд Вікторія Павлівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 20, 
[1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5439 А] 

 УДК 658.8 

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 

66.0 Хімічна технологія загалом 

На ступінь кандидата 

3306. Берник І. М. Ультразвукова кавітаційна технологія вилучення пектину з 
рослинної сировини та обладнання для її реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 



   

 
205

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Бер-
ник Ірина Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4964 А] 

 УДК 66.084.8 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

3307. Василенко І. А. Одержання жовтого залізооксидного пігменту методами 
гомогенного хімічного осадження та модифікування карбамідоформальдегідними 
полімерами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Василенко Інна Анатоліївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5480 А] УДК 661.872 

3308. Зіпунніков М. М. Закономірності тепло-масообмінних процесів та удос-
коналення газогенератору виробництва водню з води із використанням сплавів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси 
та обладн. хім. технології" / Зіпунніков Микола Миколайович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5588 А] УДК 661.96 

3309. Іванченко А. В. Одержання органо-мінеральних добрив з продуктів очист-
ки міських стічних вод від фосфатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Іванченко Анна Воло-
димирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпродзержин. 
держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-5332 А] УДК 661.152 

3310. Малакей З. А. Технологія очищення розсолу з гідромінеральної сирови-
ни морського та озерного походження у виробництві соди кальцинованої : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неор-
ганіч. речовин" / Малакей Зоя Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Держ. н.-д. та проект. ін-т основної хімії М-ва пром. політики України]. — Х., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5680 А] 

 УДК 661.42:661.32 
3311. Пасенко О. О. Отримання нанорозмірних порошків стабілізованого 

діоксиду цирконію методом осадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Пасенко Олек-
сандр Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-5250 А] УДК 661.883.1.065.2 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

3312. Філіппенко Ю. М. Вплив мінеральних компонентів на теплотехнічні ха-
рактеристики енергетичного вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Філіппен-
ко Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т газу, [Укр. н.-д. та проектно-конструктор. 
ін-т по збагаченню та брикетуванню вугілля]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 120 пр. — [2010-5072 А] УДК 662.61 



   

 
206

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь кандидата 

3313. Ткаченко Д. П. Удосконалення технологій червоних столових вин на 
основі використання вуглекислотної мацерації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів 
бродіння" / Ткаченко Дмитро Павлович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Одес. нац. акад. 
харч. технологій]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
120 пр. — [2010-5067 А] УДК 663.222 

663.4 Пивоваріння 

На ступінь кандидата 

3314. Запорожець Ю. В. Інтенсифікація процесу екстрагування хмелю за до-
помогою низькочастотних механічних коливань у пивоварному виробництві : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та 
обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Запорожець Юлія Владиславівна ; Нац. 
ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 
140 пр. — [2010-6014 А] УДК 663.423.035 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль. Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

3315. Теймурова А. Т. Розробка технологій желейної продукції з використан-
ням концентратів тваринних білків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Теймурова Анжеліка 
Тагирівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2010. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6311 А] УДК 664.144+664.38 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне  
та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 

3316. Донкоглов В. І. Розробка блокової зерносушарки на основі автономних 
випарювально-конденсаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. 
вир-в" / Донкоглов Вадим Іванович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 
2010. — 21, с. включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-6214 А] УДК 664.723 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 

3317. Веселовська Т. Є. Інтенсифікація сушіння яблучних вичавок та удоско-
налення процесів їх промислового використання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. і 
фармац. вир-в" / Веселовська Таїсія Євгеніївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 130 пр. — [2010-5484 А] 

 УДК 664.8.047 
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3318. Глушков О. А. Удосконалення технології виробництва швидкозаморо-
жених м'ясних напівфабрикатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Глушков Олег Анатолійо-
вич ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6130 А] УДК 664.9.037.5 

666 Скляна і керамічна промисловість.  
Промисловість в'яжучих. Цемент і бетон 

666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі 

На ступінь кандидата 

3319. Хавін Є. В. Закономірності процесів оптимального повітряного охолод-
ження плавильних реакторів скляного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Хавін 
Євген Валерійович ; Нац. техн. ун-т Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5959 А] 

 УДК 666.11/.28.03 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 

3320. Сич О. Є. Еволюція структури та властивостей композиційних матеріа-
лів на основі фосфатів кальцію, отриманих рідкофазним спіканням : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Сич 
Олена Євгенівна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — 
К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6039 А]
 УДК 666.3-127.017:616-089.844 

666.9 Промисловість в'яжучих.  
Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь доктора 

3321. Іткін О. Ф. Наукові основи розробки вібраційних машин для ущільнення 
цементобетонних сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Іткін Олександр 
Феліксович ; Харків. держ. ун-т буд-ва та архіт., [Кременчуц. держ. ун-т ім. Михайла 
Остроградського]. — Х., 2010. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41 (35 назв). — 100 пр. 
— [2010-4531 А] УДК 666.97.033.16 

3322. Кучеренко О. А. Технологія легких бетонів на модифікованих заповню-
вачах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
матеріали та вироби" / Кучеренко Олександр Антонович ; Одес. держ. акад. буд-ва та 
архіт. — Одеса, 2010. — 29 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—27. — 
100 пр. — [2010-4523 А] УДК 666.973 

3323. Ціак М. Я. Термокінетична оцінка і прогноз впливу добавок на твердін-
ня та властивості цементу і бетону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Ціак Марек Ян ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архіт., [Вармінсько-Мазурський ун-т (Польща)]. — К., 2010. — 37 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (45 назв). — 100 пр. — [2010-4718 А]
 УДК 666.972 
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На ступінь кандидата 

3324. Константиновський О. П. Сухі будівельні суміші та жаро-корозій-
ностійкі мурувальні розчини на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Константиновський 
Олександр Петрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Держ. п-во "Укр. н.-д. і проект.-
конструктор. ін-т буд. матеріалів та виробів"]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5629 А] УДК 666.97 

3325. Піпа В. В. Оздоблювальні модифіковані будівельні розчини на основі 
білого портландцементу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Піпа Володимир Вікторович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [НДІ в'яжучих речовин і 
матеріалів ім. В. Д. Глуховського]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5251 А] УДК 666.96/.97 

3326. Прянішніков О. В. Високофункціональні бетони для зведення масивних 
конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Прянішніков Олександр Володимирович ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— 150 пр. — [2010-5029 А] УДК 666.96/.97 

3327. Пушкарь В. І. Пластифіковані шлаколужні цементи та бетони на їх основі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
матеріали і вироби" / Пушкарь Василь Іванович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-5030 А] УДК 666.94/.95 

3328. Халюшев О. К. Бетони на основі композиційних цементів, активованих 
у високовольтному електричному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Халюшев Олександр Каю-
мович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2010. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-5277 А] УДК 666.94 

669 Металургія. Метали та сплави 

На ступінь кандидата 

3329. Назаренко Н. В. Підвищення якості безперервнолитих заготовок за ра-
хунок вдосконалення температурно-швидкісного режиму розливки та умов вторин-
ного охолодження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та сплавів" / Назаренко Наталя Вік-
торівна ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6291 А] УДК 669-147 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство.  
Металургійні процеси 

На ступінь кандидата 

3330. Антикуз О. В. Обґрунтування параметрів руху кристалізатора машини 
безперервного лиття заготівок і вдосконалення його конструкції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.08 "Машини для металург. 
вир-ва" / Антикуз Олег Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". 
— Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-5563 А] УДК 669.018.258 
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3331. Копанець І. Є. Просторовий розподіл та місце локалізації в гратці 
радіаційних дефектів та домішок інертних газів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Копанець Ігор Єв-
генович ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2010-5779 А] УДК 669.017 

3332. Полярус О. М. Закономірності формування структури та властивостей 
жаростійких покриттів на основі інтерметаліду NiAl під впливом магнітного поля : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Полярус Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. 
ім. І. М. Францевича. — К., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6079 А] УДК 669.058 

3333. Рижков Ю. В. Підвищення зносо- і корозійної стійкості деталей об'єм-
ного гідроприводу нанесенням іонно-плазмових покриттів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Рижков 
Юрій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 
архіт.", [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5142 А] УДК 669.017 

3334. Ящеріцин Є. В. Структура та механічні властивості багатошарових 
композитів мідь-тантал, отриманих методом дифузійного зварювання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Ящеріцин Євген Володимирович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, [Нац. техн. ун-т 
України "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 110 пр. — [2010-5440 А] УДК 669.017:621.763 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

3335. Кукса О. В. Розробка фізико-хімічних моделей для прогнозування 
розчинності газів і вуглецю в металургійних розплавах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та 
спец. сплавів" / Кукса Олег Володимирович ; Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова 
НАН України. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-4521 А] УДК 669.1:669.784/.785 

3336. Парахнєвич Є. М. Покращення структури і властивостей деталей 
електровозів, відновлених електрошлакових наплавленням : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Парахнєвич 
Євген Миколайович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5249 А] УДК 669.187.56 

3337. Полєщук М. А. Дослідження процесу та розробка технології електро-
шлакового лиття корпусів фланцевої арматури високого тиску : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. та кольор. 
металів і спец. сплавів" / Полєщук Михайло Анатолійович ; НАН України, Ін-т елект-
розварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(10 назв). — 110 пр. — [2010-4616 А] УДК 669.187.56 

3338. Суліменко С. Є. Енергозберігаюча технологія керованого рідкофазного 
спікання гібридного залізорудного матеріалу для доменного переділу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. 
металів та спец. сплавів" / Суліменко Сергій Євгенійович ; Нац. металург. акад. Ук-
раїни. — Дніпропетровськ, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-4672 А] УДК 669.162 
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669.2/.8 Кольорова металургія.  
Кольорові метали та їхні сплави 

На ступінь доктора 

3339. Яськів О. І. Розроблення основ технологій формування карбонітридних 
та карбооксидних термодифузійних покриттів на титанових сплавах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Яськів Олег Ігорович ; Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. — Львів, 2010. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (37 назв). — 100 пр. — [2010-5320 А] 

 УДК 669.295 

На ступінь кандидата 

3340. Андреєв І. В. Закономірності формування структури і фізико-механічних 
властивостей вольфрамових важких сплавів з високим вмістом нікель-залізної зв'язки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Ма-
теріалознавство" / Андреєв Ігор Вікторович ; НАН України, Ін-т надтвердих 
матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-5444 А] УДК 669.27 

3341. Ткаченко С. В. Закономірності фазових і структурних перетворень в 
сплавах на основі системи Ti—Si при гартуванні та відпуску : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Ткаченко 
Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. 
— К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5917 А]
 УДК 669.295.017.3:621.785 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла.  
Легка промисловість загалом 

675 Шкіряна промисловість  
(в тому числі виробництво хутра і штучної шкіри) 

На ступінь кандидата 

3342. Потапський П. В. Електромагнітна технологія та електронна система 
дезінфекції і підігріву вовни при її обробці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Потапський 
Павло Васильович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Поділ. 
держ. аграр.-техн. ун-т]. — Х., 2010. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-4620 А] УДК 675.053.1:677.31/.35 

3343. Шегинський О. В. Товарознавча оцінка синтетичної шкіри на основі 
поліуретану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.15 "Товарознавство" / Шегинський Олег Володимирович ; Луц. нац. техн. ун-т. 
— Луцьк, 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-4745 А] УДК 675.92:658.56 

3344. Шкоденко М. М. Розробка автоматизованої технологічної підготовки 
розкрою натуральної шкіри на деталі верху взуття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / 
Шкоденко Михайло Михайлович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2010. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 112 пр. — [2010-6107 А] 

 УДК 675.14:685.34.025.2 
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676 Целюлозно-паперова промисловість 

На ступінь кандидата 

3345. Тарануха Я. О. Поліпшення вогнезахисних властивостей целюлозних 
текстильних матеріалів з використанням реакційно здатних антипіренів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / 
Тарануха Яна Олексіївна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-6179 А] УДК 676.017.56:614.841.33 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 

3346. Резвих Н. І. Удосконалення технології обробки стебел безнаркотичних 
конопель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Збе-
рігання і технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і хлібопекар. виробів та ком-
бікормів" / Резвих Ніна Ігорівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2010. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5834 А] 

 УДК 677.12.021.15 
3347. Соболев О. А. Удосконалення технології одержання короткого лляного 

волокна з відходів тіпання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і хлібо-
пекар. виробів та комбікормів" / Соболев Олег Анатолійович ; Херсон. нац. техн. ун-т. 
— Херсон, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-5894 А] УДК 677.11.02 

3348. Теслюк І. С. Українська промислова вибійка другої половини XX — по-
чатку XXI століття: культурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Теслюк Ірина 
Святославівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 
2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2010-4677 А] 

 УДК 677.027(477)"19/20" 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  
Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

3349. Головенко В. О. Адгезійноактивні еластомерні композиції з карбоксил-
вмісними полігуанідинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Головенко Віталій 
Олександрович ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2009. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5922 А] 

 УДК 678.746.5.033 

681 Точна механіка та автоматика 

681.12/.18 Промислові лічильники. Торговельні автомати.  
Сортувальні та шліфувальні машини 

На ступінь кандидата 

3350. Писарець А. В. Турбінний вимірювальний перетворювач витрат з гідро-
динамічним врівноваженням чутливого елемента : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. 
величин" / Писарець Анна Валеріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 
— К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-4609 А]
 УДК 681.121 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і регулювання. 
Високі технології. Смарт-технології. 

На ступінь доктора 

3351. Назаренко М. В. Оптимальне управління технологічним процесом за-
лізорудного комбінату на основі прогнозу технологічних показників для підвищення 
прибутку підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Назаренко Михайло Володими-
рович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Криворіз. техн. ун-т]. — К., 
2010. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — 500 пр. — [2010-5789 А] 

 УДК 681.51:622.7-52 
3352. Онищенко О. А. Наукове обґрунтування і розробка автоматизованих 

систем керування холодильно-компресорними установками малої продуктивності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автома-
тизація процесів керування" / Онищенко Олег Анатолійович ; Одес. нац. політехн. 
ун-т, [Одес. держ. акад. холоду]. — Одеса, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (56 назв). — 100 пр. — [2010-5842 А] УДК 681.51:621.316.79.08 

На ступінь кандидата 

3353. Березюк І. А. Синтез автоматизованої системи керування обробкою де-
ревини за результатами структурної ідентифікації стрічкопилкового верстата : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація 
процесів керування" / Березюк Ірина Анатоліївна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — 
Кіровоград, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-5172 А] УДК 681.51:621.937.5 

3354. Власенко Л. О. Автоматизоване управління підсистемами технологіч-
ного комплексу цукрового заводу з використанням методів діагностики і прогнозу-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Авто-
матизація процесів керування" / Власенко Лідія Олександрівна ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 130 пр. 
— [2010-5490 А] УДК 681.518.5:664.1 

3355. Гіренко С. Г. Автоматичне антипомпажне регулювання відцентрового 
нагнітача дотискувальної компресорної станції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Гіренко 
Сергій Геннадійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Фран-
ківськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-4796 А]
 УДК 681.513.52 

3356. Іванюк О. О. Параметрично-структурні методи підвищення якості сис-
тем регулювання промислових об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Іванюк Олег 
Олексійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5591 А] УДК 681.51 

3357. Ляшенко О. С. Синтез систем нейрокерування дифузійною установкою 
цукрового виробництва на основі радіально-базисних мереж : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керу-
вання" / Ляшенко Олексій Сергійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2010. 
— 20, [1] с, включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-4870 А]
 УДК 681.513 

3358. Мацуй А. М. Автоматизація процесів керування подрібненням пісків 
кульовим млином з урахуванням ідентифікації співвідношення руда/вода : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація про-
цесів керування" / Мацуй Анатолій Миколайович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кірово-
град, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5302 А]
 УДК 681.542.35 

3359. Місюра М. Д. Автоматизоване управління технологічним комплексом 
виробництва пива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Місюра Максим Дмитрович ; Нац. ун-т 
харч. технологій. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 
130 пр. — [2010-5712 А] УДК 681.518:663.4 

3360. Островерхий О. В. Нейромережна обробка багатовимірних сигналів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи 
та засоби штуч. інтелекту" / Островерхий Олексій Вікторович ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. 
— [2010-5751 А] УДК 681.513 

3361. Селевич С. Г. Удосконалення системи управління екстреним гальмуван-
ням автомобіля в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Селевич Сергій 
Геннадійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4645 А] 

 УДК 681.51.011:656.052.44 
3362. Сорочинський О. М. Цифрові системи керування намотувальними меха-

нізмами рулонних ротаційних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація технол. процесів" / Сорочинський Олек-
сандр Миколайович ; М-во пром. політики України, Держ. наук.-вироб. корпорація 
"Київ. ін-т автоматики", [Укр. акад. друкарства]. — К., 2010. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 120 пр. — [2010-5269 А] УДК 681.53 

3363. Уткіна Т. Ю. Інформаційна технологія синтезу моделей систем уп-
равління автоматизованими процесами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Уткіна Тетяна Юріївна ; Черкас. 
держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-4690 А] УДК 681.513.6 

3364. Шелехов І. В. Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для 
автоматизації виробництва складних мінеральних добрив : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 
Шелехов Ігор Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Сум. держ. 
ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-4944 А] УДК 681.518 

3365. Штаєр Л. О. Акустичний метод та система контролю витоків з трубопро-
водів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "При-
лади і методи контролю та визначення складу речовин" / Штаєр Лідія Омелянівна ; 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6111 А] 

 УДК 681.518.5:621.643.8 
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681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь доктора 

3366. Боровицький В. М. Надвисоке просторове розділення в оптичному 
мікроскопі з просторовою модуляцією освітлення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / Боровицький 
Володимир Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2010. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (53 назви). — 100 пр. — [2010-5471 А] 

 УДК 681.784.8 

На ступінь кандидата 

3367. Кватернюк С. М. Спектрополяриметричний метод та автоматизований 
засіб контролю концентрацій частинок полідисперсних водних середовищ : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи 
контролю та визначення складу речовин" / Кватернюк Сергій Михайлович ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 
100 пр. — [2010-4997 А] УДК 681.785.3 

685 Виробництво шорно-сідельних та інших виробів зі шкіри.  
Взуттєве виробництво. Виробництво туристичного  

та спортивного інвентарю 

На ступінь кандидата 

3368. Михайловська О. А. Удосконалення конструкції дитячого спеціального 
взуття для спортивних танців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / Михайловська Ок-
сана Анатоліївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6031 А] 

 УДК 685.343/.348'341.85'346 
3369. Хоменко О. О. Розробка комбінованих технологічних схем розкрою ба-

гатошарових настилів на комплекти деталей взуття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд . техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / 
Хоменко Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2010. 
— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 1 12 пр. — [2010-5966 А] 

 УДК 685.34.024 

687 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 

3370. Івасенко М. В. Розробка технології вакуумної іонно-плазмової металіза-
ції тканин для захисту одягу працівників ливарного виробництва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріа-
лів, швейних і трикотаж. виробів" / Івасенко Марія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (10 назв). — 112 пр. — [2010-5213 А] УДК 687.175:621.74 

3371. Лущевська О. М. Удосконалення процесу проектування спеціального 
одягу для перукарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Лущевська 
Олена Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6030 А] УДК 687.157.016 
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3372. Проданчук І. В. Удосконалення процесу проектування комплекту фор-
меного одягу учнів молодшої шкільної групи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і 
трикотаж. виробів" / Проданчук Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т технологій та ди-
зайну. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 112 пр. — 
[2010-5255 А] УДК 687.13.016 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

3373. Каплуновська М. О. Технологічність проектування та будівництва струк-
турних пластинчато-стрижневих систем покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 
Каплуновська Марина Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. 
буд-ва та архіт.", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4996 А] УДК 69.056.5 

3374. Ткаченко Р. Б. Короткочасна, тривала і втомна міцність анкерування 
арматурних стержнів класу А500С акриловими клеями : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спору-
ди" / Ткаченко Роман Борисович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 22, 
[2] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-4680 А]
 УДК 69.059.32:624.078.43 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

3375. Бондаренко Д. О. Суха будівельна суміш для отримання теплоізоля-
ційних матеріалів зниженої паропроникності : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Бондаренко Дмитро 
Олександрович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та 
архіт.]. — Х., 2010. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-5469 А] УДК 691.3:666.972 

3376. Киричок О. Л. Ефективні бетони для зимового бетонування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та 
вироби" / Киричок Олеся Леонідівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт., [Держ. НДІ 
буд. конструкцій, М-во регіон. розв. та буд-ва України]. — Одеса, 2010. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4843 А] УДК 691.3 

3377. Лапченко А. С. Реологічні властивості асфальтополімербетонів при дина-
мічному деформуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Лапченко Артем Сергійович ; Укр. держ. 
акад. залізн. трансп., [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5662 А] УДК 691.16:665.7.035.6 

3378. Плугін О. А. Вплив постійного струму на бетон обводнених конструкцій 
та споруд, розташованих поблизу електрифікованих залізничних колій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та 
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вироби" / Плугін Олексій Андрійович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., 
[Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Х., 2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-4611 А] УДК 691.32:620.193.7 

3379. Поляков Д. М. Самоущільнюючі бетони з карбонатним наповнювачем : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
матеріали та вироби" / Поляков Дмитро Михайлович ; Одес. держ. акад. буд-ва та 
архіт. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-5252 А] УДК 691.32:691.58 

3380. Токарєв М. М. Підвищення якісних показників пористих композиційних 
матеріалів шляхом насичення твердіючими рідинами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Токарєв 
Михайло Миколайович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4681 А] 

 УДК 691.32 
3381. Шишкіна О. О. Властивості і технологія пінобетону, модифікованого 

оксидами заліза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 
05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Шишкіна Олександра Олександрівна ; Нац. 
акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, [Криворіз. техн. ун-т]. — Сімферополь, 
2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2010-6103 А] 

 УДК 691.32 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО.  
ІГРИ. СПОРТ 

7.0 Теорія та філософія мистецтва 

На ступінь доктора 

3382. Романенкова Ю. В. Маньєризм у художній культурі Європи кін. ХV 
— І пол. ХVІІ ст.: тенденції стильової трансформації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 
Романенкова Юлія Вікторівна ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 
2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (55 назв). — 100 пр. — [2010-5342 А] 

 УДК 7.034(4) 

На ступінь кандидата 

3383. Вергунов С. В. Тривимірне моделювання у промисловому дизайні Ук-
раїни кінця XX — початку XXI ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Вергунов Сергій Віталійович ; Харків. 
держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2010-6007 А] УДК 7.05:004.925.8](477)"19/20" 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

3384. Бойко О. Г. Архітектура мурованих синагог Правобережної України ХVІ—
ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія 
архіт., реставрація пам'яток архіт." / Бойко Оксана Григорівна ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2010. — 20, [4] с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 
120 пр. — [2010-5323 А] УДК 726.3.01(477.4)"15/19" 
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3385. Гнатюк Л. Р. Архітектурно-просторова організація сакральних комп-
лексів історичної Волині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : спец. 
18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Гнатюк Лілія Романівна ; М-во 
культури і туризму України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-4977 А] УДК 72.01(477.82) 

3386. Поліщук А. А. Принципи формування функціонально-просторової 
структури закладів культури та дозвілля клубного типу : (на прикл. Палаців культури 
20—70-х рр. XX ст. м. Донецька) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Поліщук Андрій 
Андрійович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Донбас. нац. акад. буд-ва та 
архіт.]. — К., 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5136 А]
 УДК 725.8(477.62-25)"19" 

3387. Сазонова Ю. Ф. Архітектурно-художні принципи формування рекреа-
ційного середовища в індивідуальній малоповерховій житловій забудові : (на прикл. 
котедж. містечок) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 
18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Сазонова Юлія Федорівна ; 
Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт., [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. 
— Х., 2010. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5344 А] 

 УДК 728.37 

73/76 Образотворче мистецтво.  
Декоративно-прикладне мистецтво 

73 Пластичні мистецтва 

На ступінь кандидата 

3388. Рахно К. Ю. Гончарство у традиційній культурі слов'янських народів: 
міфологія й обрядовість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.05 "Етнологія" / Рахно Костянтин Юрійович ; НАН України, Ін-т ук-
раїнознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-4625 А] УДК 738.046.1:39](4) 

745/749 Художні промисли.  
Декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн 

На ступінь кандидата 

3389. Кісіль М. В. Концепції формоутворення костюму в західноєвропей-
ському дизайні XX століття: витоки, розвиток, тенденції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Кісіль Марина Воло-
димирівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6018 А] УДК 746.4.05"19" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Графіка 

На ступінь кандидата 

3390. Павельчук І. А. Художні моделі реактивації абстрактного живопису в 
Україні (1980—2010) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Павельчук Іванна Андріївна ; Харків. держ. 
акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2010-5755 А] УДК 75.03(477)"1980/2010" 
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78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

3391. Чекан Ю. І. Інтонаційний образ світу як категорія історичного музико-
знавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : [спец.] 
17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чекан Юрій Іванович ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (49 назв) та в підрядк. прим. — 
150 пр. — [2010-5980 А] УДК 781.2 

На ступінь кандидата 

3392. Андрієвська В. В. Камерно-інструментальний ансамбль у творчості львів-
ських композиторів ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Андрієвська Вікторія Вадимівна ; 
Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(4 назви). — 120 пр. — [2010-5083 А] УДК 785.7.071.1(477.83-25)"19" 

3393. Басса О. М. Особливості розвитку західноукраїнської камерно-вокальної 
музики у першій третині XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Басса Оксана Михайлівна ; Львів. 
нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-5602 А] УДК 784(477.8)"19" 

3394. Боршуляк А. М. Стильова еволюція символіки "пасіонності": бароко та 
романтизм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
17.00.03 "Муз. мистецтво" / Боршуляк Альона Мирославівна ; Одес. держ. муз. акад. 
ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 
100 пр. — [2010-4968 А] УДК 78.03 

3395. Горбунова І. В. Музичне пародіювання як засіб створення сатиричної 
образності : (на прикл. творів укр. та рос. композиторів ХІХ—ХХ ст.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Горбунова Ірина Валеріївна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Нац. муз. 
акад. України ім. П. І. Чайковського М-ва культури і туризму України]. — Одеса, 
2010. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2010-6251 А]
 УДК 78.03.088(477+(470+571))"18/20" 

3396. Григоренко О. Г. Джон Кейдж і музична культура США ХХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Григоренко Олена Геннадіївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2010-5093 А]
 УДК 78.071.1(73)"19" 

3397. Довгань П. В. Жанрово-стильова динаміка української камерно-інстру-
ментальної сюїти XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Довгань Петро Володимирович ; Львів. 
нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2010-5581 А] УДК 785.7(477)"19" 

3398. Майчик О. І. Композиторська творчість західноукраїнських хорових 
диригентів-практиків другої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Майчик Остап Івано-
вич ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (4 назви). — 100 пр. — [2010-5117 А] УДК 78.071.2(477.8)"19" 

3399. Олейнікова Ю. В. Бідермайєр та його прояви у вокальній музиці XIX—
XX століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 
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17.00.03 "Муз. мистецтво " / Олейнікова Юлія Володимирівна ; Одес. держ. муз. 
акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-5739 А] УДК 78.03 

3400. Шегда Л. В. Жанрово-стилістичні особливості української пісенно-
хорової музики для дітей : (на матеріалі творчості Л. Дичко і Б. Фільц) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецт-
во" / Шегда Лідія Василівна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Прикар-
пат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Одеса, 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-6098 А] УДК 784.67.087.681.083(477) 

3401. Якимчук О. М. Становлення музичного життя Луганщини першої поло-
вини XX століття: виконавство, театрально-концертна діяльність, педагогічні шко-
ли : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Якимчук Олена Миколаївна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Кот-
ляревського, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського]. — Х., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 17 ( 6 назв). — 100 пр. — [2010-4759 А] УДК 78.03(477.61) 

79 Видовищні види мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

3402. Колчанова Л. М. Феномен актриси та співачки Є. П. Кадміної у культу-
ротворчих процесах кінця XIX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Колчанова 
Людмила Миколаївна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4853 А] УДК 792.5"18"(092) 

3403. Шабаліна О. М. Модерний танець жінок-балетмейстерів Заходу XX сто-
ліття: культурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Шабаліна Олена 
Миколаївна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-5429 А] УДК 792.8.036-055.2"19" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 

3404. Бурень Н. В. Корекція фізичної підготовленості та функціонального ста-
ну студентів технічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Бурень Ніна Воло-
димирівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Х., 
2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6246 А]
 УДК 796.011.3-057.875 

3405. Дмитрів Р. В. Вікові зміни складу тіла і розвитку м'язової сили у школярів, 
які проживають у різних соціально-природних умовах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 
фіз. виховання різних груп населення" / Дмитрів Роман Васильович ; Харків. держ. 
акад. фіз. культури, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Х., 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6253 А] 

 УДК 796.015.52-057.874 
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3406. Івлєв О. М. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх інспек-
торів ДАІ до застосування силового впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Івлєв Олександр Михайлович ; Харків. держ. акад. фіз. 
культури, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — 
Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-4992 А] УДК 796.015.132-057.875 

3407. Коваль С. С. Комплексне формування рухових якостей і освоєння 
техніко-тактичних дій юних футболістів 8—12 років : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] / Коваль Святослав Святославо-
вич ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-4848 А] УДК 796.332.011.1.077.5 

3408. Маланюк Л. Б. Обґрунтування режимів рухової активності чоловіків 
18—25 років з різним рівнем фізичного здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук. з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
виховання різних груп населення" / Маланюк Любомир Богданович ; Львів. держ. ун-т 
фіз. культури. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-5693 А] УДК 796.012-055.1 

3409. Островський М. В. Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих 
ватерполістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 
спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Островський Мар'ян Володимиро-
вич ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5752 А] УДК 797.253.015 

3410. Фролова Л. С. Формування тактичного мислення гандболісток у процесі 
багаторічного спортивного удосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Фроло-
ва Людмила Сергіївна ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту, [Черкас. нац. ун-т ім. Бог-
дана Хмельницького]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). 
— 100 пр. — [2010-4706 А] УДК 796.322.058 

3411. Шаверський В. К. Сучасні технології підвищення технічної майстер-
ності кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з роз-
бігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 
[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Шаверський Віктор Костянтинович ; Львів. 
держ. ун-т фіз. культури, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5994 А] 

 УДК 796.431.1.071.2 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

На ступінь кандидата 

3412. Левко У. Е. Герменевтичні аспекти кіноінтерпретації художнього твору : 
(на матеріалі екранізації худож. прози С. Лема) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Левко Уляна Елізбарівна ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5665 А] 

 УДК 801.73:821.162.1-3.09 
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3413. Шпорт К. С. Усна епічна традиція концепту героя у творчій рецепції 
Яшара Кемаля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.07 "Фольклористика" / Шпорт Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5435 А]
 УДК 801.81(=512.161) 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

3414. Безпаленко А. М. Слово в аспекті ґештальт-теорії. Принцип суміжності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мово-
знав." / Безпаленко Анатолій Мілетійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
філології. — К., 2010. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (25 назв). — 100 пр. — 
[2010-5923 А] УДК 81'23 

3415. Коцюба З. Г. Універсальне і національне в паремійних фондах мов 
європейського ареалу : (лінгвокультур. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Коцюба Зоряна Григорівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні 
НАН України]. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 28—30 (25 назв). — 100 пр. — 
[2010-5781 А] УДК 81'1 

На ступінь кандидата 

3416. Замощина Н. О. Похідні іменники з локативним значенням : (на 
матеріалі нім., рос., фр., і турец. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Замощина Наталія 
Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5605 А] УДК 81'367.622-115 

3417. Катернюк В. В. Структурно-семантичні характеристики неофіційних 
антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Катернюк 
Вікторія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 16 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6260 А] УДК 81'373.23 

3418. Лелека Т. О. Особливості англоамериканських запозичень в українській 
і російській мовах початку XXI століття на тлі процесу контактування мов : (на 
матеріалі слов. та мови ЗМІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Лелека Тетяна Олександрівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — 
К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6229 А]
 УДК 81-115'374.5=111=161.1=161.2 

3419. Неклесова В. Ю. Когнітивна природа власних назв на позначення часу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мо-
вознав." / Неклесова Валерія Юріївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4546 А] УДК 81'373.2 

3420. Решетарова І. В. Засоби евфемії в масмедійному дискурсі початку XXI сто-
ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. 
мовознав." / Решетарова Ірина Володимирівна ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. 
ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-5141 А] УДК 81'373.49'42 
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811 Мови природні та штучні 

На ступінь кандидата 

3421. Холодова Н. В. Морфологічна класифікація мов у лінгвістиці ХІХ—ХХ ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мо-
вознав." / Холодова Наталя Вікторівна ; Донец. нац. ун-т, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. 
— Донецьк, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-5278 А] УДК 811'443"18/19" 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

3422. Бабелюк О. А. Поетика постмодерністського художнього дискурсу: 
принципи текстотворення : (на матеріалі сучас. амер. прози малої форми) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. мови" / Бабе-
люк Оксана Андріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—30 (41 назва). — 300 пр. — [2010-4770 А] 

 УДК 811.111'42:821.111(73)-3.09 
3423. Самохіна В. О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої 

Британії і США: текстуальний та дискурсивний аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. мови" / Самохіна Вікторія Опа-
насівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. 
— К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (31 назва). — 100 пр. — 
[2010-5858 А] УДК 811.111'42 

На ступінь кандидата 

3424. Артюх В. М. Дієслівні об'єктні словосполучення англомовної економіч-
ної терміносистеми : (структур.-семант. та функціон. аспекти) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. мови" / Артюх Вікторія 
Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т, [Полтав. ун-т екон. і торгівлі]. — Херсон, 2010. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4768 А] 

 УДК 811.111'367.4'276.6 
3425. Гончар К. Л. Семантичні та комунікативно-прагматичні особливості 

самооцінних висловлень вихваляння : (на матеріалі англомов. худож. дискурсу) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. 
мови" / Гончар Катерина Леонідівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-5508 А] УДК 811.111'37 

3426. Домніч О. В. Лексичні запозичення в аспекті контактної лінгвістики і 
теорії лексикографії : (на матеріалі автохтон. запозичень у канад., австрал. і новозеланд. 
варіанти англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герм. мови" / Домніч Ольга Валеріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2010. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-5328 А] УДК 811.111'373.45 

3427. Задільська Г. М. Підрядне додаткове речення в давньоанглійській мові: 
структурний та семантичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. мови" / Задільська Галина Миколаївна ; Херсон. 
держ. ун-т, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—
17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4988 А] УДК 811.111'01/'04'367.51'37 
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3428. Ікалюк Л. М. Порівняльні конструкції в текстах давньоанглійської мови: 
структурний і функціонально-семантичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. мови" / Ікалюк Леся Михайлівна ; 
Київ. нац. лінгв. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-4527 А] 

 УДК 811.111'01'42 
3429. Карпа І. Б. Функціональні та прагматичні характеристики інтерактивної 

віртуальної комунікації : (на матеріалі інформ.-довід. сервісу Yahoo! Answers) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. мови" / 
Карпа Ірина Богданівна ; Херсон. держ. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. 
— Херсон, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4832 А]
 УДК 811.111'42 

3430. Коваль Н. О. Просодичні іміджеві характеристики політичної оратор-
ської промови : (експерим.-фонетич. дослідж. на матеріалі британ. варіанту англ. мо-
ви) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. 
мови" / Коваль Наталія Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 
2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5385 А] 

 УДК 811.111'342.9:808.51 
3431. Кононова Д. В. Вираження каузації у комунікативних ситуаціях офіцій-

ного та неофіційного спілкування : (на матеріалі сучас. англ. мови) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. мови" / Кононова 
Дар'я Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 150 пр. — [2010-5628 А] УДК 811.111'42 

3432. Лисичкіна О. О. Просодична актуалізація логіко-аргументативних інтерак-
цій : (експерим.-фонетич. дослідж. на матеріалі англомов. ділових переговорів) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец.10.02.04 "Герм. мови" / 
Лисичкіна Ольга Олексіївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. 
мов]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 150 пр. — [2010-4538 А]
 УДК 811.111'342.9 

3433. Мелько Х. Б. Типологія засобів відображення синестетичних уявлень 
людини в постмодерністському художньому дискурсі : (на матеріалі англ. та укр. 
мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "По-
рівнял.-іст. і типол. мовознав." / Мелько Христина Богданівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2010-5703 А] УДК 811.111+811.161.2]'22'44 

3434. Пімонова Т. Г. Вербалізація концепту Wealth/Poverty в англомовній 
картині світу : (лінгвокогнітив. дослідж. на матеріалі лексикогр. джерел) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. мови" / 
Пімонова Тетяна Григорівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5340 А] УДК 811.111'37 

3435. Поміркована Т. В. Типологія семантико-граматичних відношень у прий-
менникових конструкціях англійської та української мов : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 
Поміркована Тетяна Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. 
— 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5814 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]'367.623 
3436. Рибалка Н. С. Мотивація номенклатурних найменувань ссавців у сучас-

ній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
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спец. 10.02.04 "Герм. мови" / Рибалка Наталія Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Одеса, 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4630 А] УДК 811.111'373.22 

3437. Савельєва Н. О. Засоби вираження деонтичної модальності в ранньо-
новоанглійській мові : (на матеріалі творів У. Шекспіра) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. мови" / Савельєва Наталія 
Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 
— 150 пр. — [2010-4640 А] УДК 811.111'366'06 

3438. Улітіна Н. О. Лінгвальні характеристики слогана як компонента звукової 
реклами : (експерим.-фонетич. дослідж. на матеріалі англомов. теле- та радіорек-
лами) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. 
мови" / Улітіна Наталя Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4688 А]
 УДК 811.111'276.11:659 

3439. Хацер Г. О. Номінативний і функціонально-комунікативний аспекти 
англійської банківської термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. мови" / Хацер Ганна Олексіївна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-4709 А] УДК 811.111'276.6:336.71 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь доктора 

3440. Долгополова Л. А. Становлення і розвиток інфінітива у німецькій мові 
(XIII — XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 
10.02.04 "Герм. мови" / Долгополова Лілія Анатоліївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 
2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 (27 назв). — 100 пр. — [2010-4813 А]
 УДК 811.112.2'367.625.41-112 

3441. Школяренко В. І. Становлення фразеологічної системи німецької мови : 
(на матеріалі писем. пам'яток VIII — XVII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. мови" / Школяренко Віра Іванівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2010. — 32 с. — 
Бібліогр.: с. 24—29 (42 назви). — 100 пр. — [2010-5078 А] 

 УДК 811.112.2'373.7"12/16" 

На ступінь кандидата 

3442. Гринюк О. С. Афіксальні віддієслівні іменники на позначення дії у сучас-
ній німецькій мові: семантика, парадигматика та синтагматика : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герм. мови" / Гринюк Ок-
сана Степанівна ; Донец. нац. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — До-
нецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-5578 А]
 УДК 811.112.2'367.622.16 

3443. Солтис М. О. Структура, семантика та функціонування скорочень у ні-
мецькому газетному тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герм. мови" / Солтис Мар'яна Орестівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-5150 А] УДК 811.112.2'373:070.4 
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811.131.1 Італійська мова 

На ступінь кандидата 

3444. Раєвська І. В. Субдіалект міста Перуджі в системі умбрійських діалектів 
італійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.05 "Ром. мови" / Раєвська Ірина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-5832 А] УДК 811.131.1'282 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

3445. Біла К. В. Динаміка лексико-семантичних процесів у словниковому 
складі французької мови доби Відродження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Ром. мови" / Біла Катерина Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-5568 А] УДК 811.133.1'37 

3446. Білан М. Б. Лексико-семантичні трансформації у військовому пере-
кладі : (на матеріалі статут. док. сухопут. військ збройн. сил Франції) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / 
Білан Максим Борисович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5457 А] 

 УДК 811.133.1'255:355.351(44) 
3447. Клименко О. В. Міркування як текстово-дискурсивна одиниця художньо-

го твору : (на матеріалі фр. новели ІІ половини ХХ століття) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Ром. мови" / Клименко Олена 
Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2010. — 
17 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 130 пр. — [2010-5110 А] УДК 811.133.1'42 

3448. Круківська О. В. Лексико-граматичний і комунікативно-прагматичний 
аспекти дефініцій у франкомовному законодавчому дискурсі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Ром. мови" / Круківська Олена 
Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5116 А] 

 УДК 811.133.1'276.6:34 
3449. Чуча П. О. Французьке складне слово: функціонально-когнітивний ас-

пект : (на матеріалі худож. та публіц. дискурсів) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Чуча Поліна Олегівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 120 пр. — [2010-5355 А] УДК 811.133.1'42'367.5 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 

3450. Васильєва Т. О. Іспаномовний дискурс урядових прес-конференцій : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Ром. мови" / 
Васильєва Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4970 А] 

 УДК 811.134.2'42 
3451. Проценко І. Ю. Структурно-семантична характеристика лексики на по-

значення віку людини в іспанській та українській мовах : автореф. дис. на здобуття 



   

 
226

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 
Проценко Ігор Юрійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-5828 А] 

 УДК 811.134.2+811.161.2]'37 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

3452. Бондаренко Л. І. Структурно-семантичний аналіз жанру "Порада" в су-
часних російськомовних ЗМІ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Бондаренко Лариса Іванівна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). 
— 100 пр. — [2010-6124 А] УДК 811.161.1'37 

3453. Діомідова О. Ю. Еволюція стратегії і тактики переконання у сфері су-
дової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.02 "Рос. мова" / Діомідова Олена Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 ( 8 назв). — 100 пр. — [2010-5374 А]
 УДК 811.161.1'276.6:34 

3454. Хабарова Н. А. Прагмалінгвістичні особливості функціонування текстів 
анотацій : (на матеріалі російськомов. текстів анотацій до худож. творів) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Хаба-
рова Наталія Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 20 с. : — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6190 А]
 УДК 811.161.1'42 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

3455. Данилюк Н. О. Мова української народної пісні : (лексико-семант. і 
функціон. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Данилюк Ніна Олексіївна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. — 
[2010-5095 А] УДК 811.161.2'37:398.8 

3456. Павликівська Н. М. Українська псевдонімія ХХ століття : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Павликів-
ська Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). 
— 100 пр. — [2010-6076 А] УДК 811.161.2'373.23 

На ступінь кандидата 

3457. Белевцова С. О. Міфологема в українській поетичній моделі світу 
першої третини XX століття : (на матеріалі творів В. Свідзінського і М. Драй-Хмари) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Белевцова Світлана Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковоро-
ди. — Х., 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5171 А] 

 УДК 811.161.2'373"19" 
3458. Буга Т. В. Динаміка особових імен Центральної Донеччини (кінець XIX — 

початок XXI ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Буга Тетяна Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4969 А] 

 УДК 811.161.2'06'373.231(477.62) 
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3459. Васильєва Г. О. Превентив у структурі українського розмовного дис-
курсу: комунікативна модель і засоби вираження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Васильєва Галина Олек-
сандрівна ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5482 А] 

 УДК 811.161.2'367.7 
3460. Вегеш А. І. Традиції та новаторство української літературно-художньої 

антропонімії посттоталітарної доби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Вегеш Анастасія Іванівна ; Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника, [Ужгород. нац. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-4972 А] УДК 811.161.2'373.23 

3461. Гимер Н. О. Лексика косметики та косметології сучасної української мо-
ви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Гимер Надія Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5502 А] 

 УДК 811.161.2'06'373.46:687.55 
3462. Дзеньдзюра Н. І. Словотвірні гнізда параметричних прикметників : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Дзеньдзюра Надія Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5532 А] 

 УДК 811.161.2'373.46 
3463. Кримець О. М. Метафора і метонімія як чинники творення та розвитку 

української технічної термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кримець Оксана Михайлівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2010-6266 А] УДК 811.161.2'373.612.2'373.46 

3464. Магас Н. М. Семантика та структурні типи речень з ментальними преди-
катами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Магас Наталія Мирославівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — 
Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-5009 А] УДК 811.161.2'37'367.5 

3465. Майструк Т. С. Англійські запозичення у функціонально-стильових 
різновидах української мови кінця XX — початку XXI століть : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Майструк Те-
тяна Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. 
— Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-6154 А]
 УДК 811.161.2:811.111'373.45 

3466. Марко І. В. Становлення офіційно-ділового стилю західноукраїнського 
варіанта літературної мови кінця XIX — початку XX ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Марко Ірина Вікторів-
на ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5696 А] УДК 811.161.2-26'06(477.8) 

3467. Михальченко М. М. Внутрішньотекстова градація оцінки: комунікатив-
но-прагматичні функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Михальченко Марина Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5709 А]
 УДК 811.161.2'37'42 
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3468. Мудрак Я. В. Семантико-синтаксична структура речень з фактивними 
предикатами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.01 "Укр. мова" / Мудрак Яна Володимирівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-5019 А] УДК 811.161.2'367'37 

3469. Осіпова Т. Ф. Параметри вербальної і невербальної комунікації в україн-
ських пареміях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.01 "Укр. мова" / Осіпова Тетяна Федорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2010-5338 А] УДК 811.161.2'37 

3470. Романюк І. В. Діалог в оповідному тексті: структурно-семантичні та 
стилістичні функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Романюк Ілона Валентинівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечни-
кова, [Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Одеса, 2010. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4635 А] УДК 811.161.2'37 

3471. Руснак Ю. М. Лексика родинних обрядів у буковинському діалекті : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мо-
ва" / Руснак Юлія Маноліївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5849 А] 

 УДК 811.161.2'373'282.2(477.85) 
3472. Семотюк О. В. Структурно-семантична та модальна характеристика 

вставлених конструкцій в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Семотюк Оксана Володимирівна ; 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5036 А] УДК 811.161.2'367 

3473. Скомаровська С. В. Вербалізація бажальної модальності в українській 
мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Скомаровська Світлана Володимирівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 130 пр. — [2010-5038 А] 

 УДК 811.161.2'367 
3474. Тесленко Н. О. Референційна семантика вказівних займенників: 

коґнітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.01 "Укр. мова" / Тесленко Наталя Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — До-
нецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-5272 А] 

 УДК 811.161.2'372'367.626.3 
3475. Тимченко Ю. О. Вербалізація простору в новелах М. Коцюбинського : 

(у контексті укр. мов.-літ. процесу кінця ХІХ — початку ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Тимченко 
Юлія Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5273 А] УДК 811.161.2'42 

3476. Томіленко Л. М. Галузева термінологія в сучасній тлумачній лексико-
графії української літературної мови : (лексико-семант. та словотвір. аспекти) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Томіленко Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, 
[Укр. мов.-інформ. фонд НАН України]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-4934 А] УДК 811.161.2'373.46 

3477. Хомич Т. Л. Інтенсивний і параметричний компоненти в семантичній 
структурі конотованих лексичних одиниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Хомич Тетяна Леонідівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 120 пр. — [2010-4712 А] УДК 811.161.2'371 

3478. Шабуніна В. В. Засоби діалогічної організації науково-навчальних 
текстів технічної галузі в сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шабуніна Вікторія Ва-
лентинівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 120 пр. — [2010-5192 А] УДК 811.161.2'276.6:62 

811.162.1 Польська мова 

На ступінь кандидата 

3479. Мирошніченко І. М. Фразеосемантичне поле "праця/неробство" в 
польській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 
10.02.03 "Слов'ян. мови" / Мирошніченко Ілона Михайлівна ; НАН України, Ін-т 
мовознав. ім. О. О. Потебні. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в 
підрядк. прим. — 130 пр. — [2010-4584 А] УДК 811.162.1'373.7 

3480. Рис У. Г. Категорія інтенсивності у сучасній польській мові: когнітивно-
семантичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Рис Уляна Григорівна ; НАН України, Ін-т мовознав. 
ім. О. О. Потебні, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2010-5032 А] 

 УДК 811.162.1'37 

811.162.3 Чеська мова 

На ступінь кандидата 

3481. Пілецька Н. В. Розвиток чеської економічної термінології (кінець XX — 
початок XXI століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Пілецька Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т 
мовознав. ім. О. О. Потебні, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5132 А] УДК 811.162.3'276.6:33 

811.21/.22 Індоіранські мови 

На ступінь кандидата 

3482. Яремчук І. В. Концептуальний простір поезії Форуг Фаррохзад : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів 
Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Яремчук Ірина Володи-
мирівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського. — К., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2010-4950 А] УДК 811.222.1'06'42:821.222.1-1.09 

811.411.21 Арабська мова 

На ступінь доктора 

3483. Хамрай О. О. Обмеження структури арабської граматики: семантика й 
синкретизм граматичного значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки 
та Австралії" / Хамрай Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т сходознав. 
ім. А. Ю. Кримського. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (33 назви). — 
100 пр. — [2010-5961 А] УДК 811.411.21'36'02'06 
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811.512.19 Інші тюркські мови. Кримськотатарська мова 

На ступінь кандидата 

3484. Сейдаметова Н. С. Структурно-семантичні особливості іменних і діє-
слівних словотвірних гнізд у кримськотатарській мові : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абори-
ген. народів Америки та Австралії" / Сейдаметова Наріє Сеідмаметівна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-
пед. ун-т"]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-6301 А]
 УДК 811.512.19'373.611 

811.521 Японська мова 

На ступінь кандидата 

3485. Комарницька Т. К. Структурно-семантичні та функціональні особливості 
сучасної японської юридичної термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів 
Америки та Австралії" / Комарницька Тамара Костянтинівна ; НАН України, Ін-т 
сходознав. ім. А. Ю. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-6263 А] УДК 811.521'276.6:34 

811.58 Китайсько-тибетські мови 

На ступінь кандидата 

3486. Малицька В. А. Терміносистема галузі інформаційних технологій у 
сучасній китайській мові: системно-структурний та когнітивний аспекти : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, 
Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Малицька Вероніка Анатоліївна ; 
НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка]. — К., 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6289 А]
 УДК 811.581'06'373.46 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

3487. Гайдук С. Є. Символічна парадигма романтичного бестіарію та проблеми 
її інтерпретації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.06 "Теорія л-ри" / Гайдук Світлана Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5180 А] УДК 82.09 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

3488. Безродних І. Г. Поезія "кавалерів" у контексті формування рокайльної 
традиції в літературі Англії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Безродних Ірина Геннадіївна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-5042 А] УДК 821.111.09 
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3489. Бондар Н. Ю. Художня своєрідність архетипів дому, дороги і дитини : 
(на матеріалі романів У. Стайрона "Вибір Софі" і Дж. Барнса "Історія світу в 10 1/2 
розділах") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Бондар Наталія Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-4967 А] УДК 821.111-31.09(082) 

3490. Косило Н. В. Типологія англійського та українського натуралізму кінця 
XIX — початку XX ст.: проблематика, поетика : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Косило Наталія 
Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5640 А] УДК 821.111+821.161.2].091'06 

3491. Проценко Ю. В. Специфіка англійської літературної казки про тварин 
(XIX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Проценко Юлія Василівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсько-
го, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4623 А] УДК 821.111-343.09"18" 

3492. Шликова О. В. Специфіка історизму Чарльза Кінгслі у контексті вік-
торіанського історичного роману : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Шликова Олеся Володимирівна ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4750 А] УДК 821.111-311.6.09 

821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 

3493. Дуброва О. В. Архетипна пам'ять та її семіотичні відповідники у творах 
Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Дуброва Оксана 
Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Бердян. держ. пед. ун-т]. 
— Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-4985 А] УДК 821.111(73)+821.161.2].091 

3494. Панченко В. В. Говорити про стать: ґендерні проблеми у творчості 
Д. Лоуренса і В. Винниченка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Панченко Валерій Валерійович ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5759 А] 

 УДК 821.111(73)+821.161.2].091 
3495. Ситник О. В. Мала проза В. Фолкнера і М. Хвильового: форми та засоби 

психологізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Ситник Ольга Василівна ; Тернопіл. нац. пед. 
ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка]. — 
Тернопіль, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5871 А]
 УДК 821.111(73)-3+821.161.2-3].09 

3496. Шилова К. А. Творчість Анни Бредстріт у контексті американської 
літератури XVII століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Шилова Крістіна Андріївна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Київ. славіст. ун-т]. — Сімферополь, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4746 А] УДК 821.111(73).09"16" 
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821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь кандидата 

3497. Басняк Т. А. Міфологема східноєвропейської культури у творчості Ґре-
ґора фон Реццорі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Басняк Тетяна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-4962 А] УДК 821.112.2.091(092) 

821.14.0 Грецька література 

На ступінь кандидата 

3498. Сардарян К. Г. Поетична творчість греків Донецького Приазов'я в 
контексті української літератури XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Сардарян Каринна Гамлетівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Донец. нац. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6083 А] УДК 821.14-1(477.7)"20" 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь доктора 

3499. Резнік О. В. Типологія та поетика персоналізму в автобіографічній прозі 
першої хвилі російської еміграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фі-
лол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Резнік Оксана Володимирівна ; Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 
(32 назви). — 100 пр. — [2010-4628 А] УДК 821.161.1-94.09(092) 

3500. Шеховцова Т. А. Творчість Л. Добичина в динаміці естетичних пошуків 
російського модернізму: контекст, онтологія, поетика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Шеховцова Тетяна 
Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 29—29. — 100 пр. — [2010-5434 А] 

 УДК 821.161.1.09 

На ступінь кандидата 

3501. Бараненкова Н. А. Форми і функції театральності в художній системі 
прози Миколи Гоголя : (на матеріалі "Вечорів на хуторі біля Диканьки") : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Бара-
ненкова Наталія Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Ніжин. 
держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6042 А] УДК 821.161.1-3.09 

3502. Вечерок О. М. Жанрово-стильова своєрідність художньої прози В. Г. Ко-
роленка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. 
л-ра" / Вечерок Ольга Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т, [Полтав. нац. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка]. — Херсон, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-6008 А] УДК 821.161.1.09(092) 

3503. Коршунова Є. О. Поетика прози І. С. Шмельова: традиції та інтер-
текстуальність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.02 "Рос. л-ра" / Коршунова Євгенія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6264 А]
 УДК 821.161.1.09(092) 
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3504. Мінчик С. С. Подорож О. С. Грибоєдова на Південь у 1825 році: науко-
во-біографічний контекст і творча рефлексія : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Мінчик Сергій Сергійович ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4578 А] УДК 821.161.1.09(092) 

3505. Нестерук В. В. Творчість Ю. Полякова в контексті російської реаліс-
тичної прози кінця XX — початку XXI століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Нестерук Вікторія Воло-
димирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-5730 А]
 УДК 821.161.1.3.09"19/20" 

3506. Пасєкова Н. В. Історико-літературні та критичні погляди В. Набокова і 
проблема автоінтерпретації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Пасєкова Наталя Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Х., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6164 А] УДК 821.161.1.09 

3507. Петренко Т. В. Літературна діяльність В. П. Боткіна в соціокультурному 
контексті 40—60-х років XIX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Петренко Тетяна Володимирівна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. 
— [2010-5796 А] УДК 821.161.1-2.09"18" 

3508. Сунь Цзявень. Особистість і творча спадщина О. С. Пушкіна в Китаї: 
особливості перекладів, інтерпретації, осмислення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Сунь Цзя-
вень ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. 
— [2010-5063 А] УДК 821.161.1.09(092) 

3509. Ткаченко К. А. Мотив сім'ї як жанроутворюючий фактор у "Капітан-
ській дочці" О. С. Пушкіна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Ткаченко Кіра Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т, 
[Донец. нац. ун-т]. — Херсон, 2010. — 18 с. : — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 1030 пр. 
— [2010-6182 А] УДК 821.161.1.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

3510. Луцак С. М. Художня домінанта: категоріальний статус і поліфункціо-
нальна природа : (на матеріалі укр. л-ри межі XIX — XX ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" ; 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Луцак Світлана Миколаївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка 
[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: 
с. 33—38. — 100 пр. — [2010-6287 А] УДК 821.161.2.09 

3511. Мацько В. П. Концепція людини і світу в українській діаспорній прозі 
XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Мацько Віталій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (31 назва). — 100 пр. — [2010-4573 А]
 УДК 821.161.2.09'06 

3512. Науменко Н. В. Генеза і шляхи розвитку українського верлібру кінця 
XIX — початку XXI століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
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наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" ; 10.01.06 "Теорія л-ри" / Науменко Наталія 
Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 41 с. — Бібліогр.: 
с. 36—38 (34 назви). — 150 пр. — [2010-5727 А] УДК 821.161.2-1.09 

3513. Хархун В. П. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, 
розвиток, модифікація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" ; 10.01.01 "Укр. л-ра" / Хархун Валентина Петрівна ; 
НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2010. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36. 
— 120 пр. — [2010-5186 А] УДК 821.161.2.09 

3514. Шевчук Т. С. Антична спадщина в художній рецепції Григорія Сково-
роди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.05 "По-
рівнял. літературознав." / Шевчук Тетяна Станіславівна ; НАН України, Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 40 с. : — Бібліогр.: 
с. 35—37. — 100 пр. — [2010-6197 А] УДК 821.161.2.091 

На ступінь кандидата 

3515. Демидюк Л. М. Міфологічна парадигма поезій Миколи Воробйова : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / 
Демидюк Лілія Мирославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 
21, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2010-4980 А] УДК 821.161.2-343.09 

3516. Дубініна К. А. "Пересторога" в полемічному дискурсі кінця XVI — по-
чатку XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. л-ра" / Дубініна Катерина Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 
[2010-4984 А] УДК 821.161.2-3.09"15/16" 

3517. Комінярська І. М. Художнє втілення національної ідентичності героя в 
прозі Уласа Самчука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Комінярська Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5228 А] 

 УДК 821.161.2-31.09(092) 
3518. Мартинюк В. К. Християнство в структурі поетичного мислення Павла 

Тичини : (ранній період творчості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Мартинюк Василь Кирилович ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Івано-Фран-
ківськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-4570 А]
 УДК 821.161.2-1.09(092) 

3519. Меленчук О. В. Шевченкознавчий дискурс Сергія Єфремова у контексті 
українського літературознавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Меленчук Ольга Василівна ; НАН України, 
Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5119 А] УДК 821.161.2.09(092) 

3520. Павлінчук Т. І. Художня інтерпретація евдемонізму у творчості Воло-
димира Винниченка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Павлінчук Тетяна Іванівна ; НАН України, Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2010-6162 А] УДК 821.161.2.09"19" 

3521. Полєщук Г. Я. Поетика прози Миколи Вінграновського : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Полєщук 
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Ганна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5808 А] УДК 821.161.2-3.09 

3522. Родигіна В. Ю. Мемуаристика Докії Гуменної: інтерпретація української 
ідентичності в літературі та культурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Родигіна Валерія Юріївна ; Черкас. нац. 
ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Черкаси, 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2010-6298 А] 

 УДК 821.161.2-94.09 
3523. Сокол Г. Р. Жанрово-стильові особливості прози Галини Журби: текст і 

контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. л-ра" / Сокол Галина Романівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. 
— Івано-Франківськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2010-4662 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 

3524. Стасюк Г. М. Літературні династії як науково-теоретична проблема : (на 
матеріалі родини Косачів-Драгоманових) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Стасюк Галина Мирославівна ; НАН 
України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. 
— К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5151 А] 

 УДК 821.161.2.09 

821.162.1.0 Польська література 

На ступінь кандидата 

3525. Вознюк О. М. Візія України в польській еміґраційній літературі : (на 
прикл. творчості Єжи Стемповського та Юзефа Лободовського) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] / Вознюк Ольга Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-4973 А] 

 УДК 821.162.1-1-3.091:008(477) 

821.51.0 Література урало-алтайськими мовами 

На ступінь кандидата 

3526. Джемілєва А. А. Поетика оповіді в кримськотатарському оповіданні 70—
80 років XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.10 "Кримськотатар. л-ра" / Джемілєва Айше Аблямітівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2010. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5531 А] УДК 821.512.19-32.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн  

910 Загальні питання. Географія як наука.  
Географічні дослідження. Подорожі 

На ступінь кандидата 

3527. Нестерчук І. К. Геоекологічний аналіз регіону : (на прикл. Житомир. обл.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 "Кон-
структив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Нестерчук Інна Костян-
тинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4547 А] УДК 91:502/504(477.42) 
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911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  
Теоретична географія 

На ступінь кандидата 

3528. Арсененко І. А. Територіальна організація туристсько-екскурсійної діяль-
ності в Запорізькому регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Арсененко Ірина Анатоліївна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького]. — Одеса, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-4767 А]
 УДК 911.3:30]:338.48(477.64) 

3529. Блажко Н. Б. Перезволожені ландшафтні системи Львівської області: 
сучасний стан, проблеми використання й охорони : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і геохімія 
ландшафтів" / Блажко Наталія Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2010-5365 А]
 УДК 911.52(477.83) 

3530. Канський В. С. Лісові антропогенні ландшафти Поділля: функціонуван-
ня, структура, раціональне використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. 
ресурсів" / Канський Володимир Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-4995 А] 

 УДК 911.2:551.438](477.43/.44) 
3531. Касіяник І. П. Еколого-географічний аналіз та оцінка використання зе-

мель : (на матеріалах Хмельниц. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. 
ресурсів" / Касіяник Ігор Петрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-5218 А] УДК 911.52(477.43) 

3532. Ковтун А. В. Суспільно-географічне дослідження ринку праці педаго-
гічних кадрів сільської місцевості регіону : (на прикл. Київ. обл.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 
Ковтун Анна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 1 10 пр. — [2010-5617 А] 

 УДК 911.3:[331.5:37-051](477.41-22) 
3533. Костів Л. Я. Структура, динаміка та оптимізація ландшафтів Централь-

ного Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / Костів Людмила 
Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 120 пр. — [2010-5388 А] 

 УДК 911.375.5(477.43/.44) 
3534. Кравцова І. В. Просторово-часовий аналіз формування та функціону-

вання садово-паркових ландшафтів Правобережного лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. 
географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Кравцова Ірина Віталіївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. 
— К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-5003 А] 

 УДК 911.2:712(477.4) 
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3535. Кулєшова Г. О. Суспільно-географічні особливості прикордонних 
соціогеосистем : (на прикл. Харків. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Кулєшова Ганна 
Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2010-6024 А] 

 УДК 911.3:[33+30](477.54) 
3536. Луць В. М. Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування 

розвитку регіону : (на прикл. Вінниц. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Луць Владислав Мико-
лайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-5675 А] УДК 911.3(477.44) 

3537. Мартинюк В. О. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського 
Полісся в межах Рівненської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / Мар-
тинюк Віталій Олексійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2010-5404 А]
 УДК 911.2:556.55(477.82) 

3538. Мархонос С. М. Регіональні аспекти використання працересурсного 
потенціалу туристичної сфери України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Мархонос Світлана 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-5012 А] УДК 911.3:338.48 

3539. Монастирський В. Р. Антропогенна трансформація компонентної струк-
тури ландшафтів Прибескидського Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. вико-
рист. природ. ресурсів" / Монастирський Володимир Романович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-5055 А] УДК 911.52(477.83) 

3540. Олещенко А. В. Геосистемні засади оптимізації територіальної орга-
нізації біосферних заповідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / Олещенко 
Анастасія В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6074 А] УДК 911.2 

3541. Шевчишен М. Ю. Внесок професора В. В. Садовського в українську 
суспільну географію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
спец. 11.00.13 "Історія географії" / Шевчишен Микола Юрійович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2010-5356 А] УДК 911.3(477)(092) 

913 Регіональна географія 

На ступінь кандидата 

3542. Зарубіна А. В. Географічні основи формування та розвитку регіональної 
екомережі на території Кіровоградської області : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. 
природ. ресурсів" / Зарубіна Антоніна Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-5558 А] УДК 913(477.65) 
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929 Біографічні та подібні дослідження 

929.5 Генеалогія 

На ступінь кандидата 

3543. Задорожна О. Ф. Рід Немиричів у шляхетській корпорації Київського 
воєводства: майновий статус і політична діяльність (XVI — середина XVII ст.) : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Задорожна Оксана Федорівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6013 А] 

 УДК 929.522(477)"15/16" 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія.  
Допоміжні історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

3544. Коляструк О. А. Повсякденне життя інтелігенції УСРР у 1920-ті рр.: су-
часний теоретико-методологічний та історіографічно-джерелознавчий дискурс : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогра-
фія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Коляструк Ольга Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т історії України, [Ін-т укр. філології Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-
ва]. — К., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (63 назви). — 100 пр. — [2010-5686 А]
 УДК 930.2(477)"192" 

3545. Мірошников О. А. Сутність і структура модерної традиції : (соц.-
філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Мірошников Олег Анатолійович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 33 с. — 
Бібліогр.: с. 28—30 (24 назви). — 100 пр. — [2010-4879 А] УДК 930.1 

На ступінь кандидата 

3546. Заікіна Л. С. Газети "The Daily Telegraph" та "The Times" як джерела з 
історії "холодної війни" (1949—1985 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисцип-
ліни" / Заікіна Любов Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка]. — Донецьк, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. 
— 100 пр. — [2010-5100 А] УДК 930.1:070(410)]"1949/1985" 

3547. Зеленцова С. М. Джерела з історії анархізму в Україні 1903—1914 рр. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіо-
графія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Зеленцова Світлана Миколаївна ; 
Донец. нац. ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Донецьк, 2010. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5103 А] 

 УДК 930.1:329.285](477)"1903/1914" 
3548. Зленко А. М. Молодіжні організації в УСРР 1920-х рр.: історіографія : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіо-
графія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Зленко Алла Миколаївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 
Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6257 А] УДК 930.1:061.2-053.6](477)"192" 



   

 
239

3549. Медовкіна Л. Ю. Костянтин Васильович Харлампович (1870—1932): 
інтелектуальна біографія історика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / 
Медовкіна Ліна Юріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-5702 А] УДК 930.1(477)(092) 

3550. Мішалова О. В. Проблема історичного нарративу у сучасній філософії 
історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Мішалова Олена Віталіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-4580 А] УДК 930.1 

3551. Шебаніц Д. М. Промисловий розвиток Донбасу в другій половині XIX — 
на початку XX ст.: радянська історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисцип-
ліни" / Шебаніц Діана Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5194 А] 

 УДК 930(47+57):338.45(477.6)"1861/1914" 
3552. Шостак М. В. Утворення Київської Русі: українська історіографія (XX — 

початок XXI ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Шостак Маргарита 
Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-
горія Сковороди", [Нац. НДІ українознавства]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 
обл.), 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-6110 А] УДК 930.2(477)"19/20" 

3553. Юрченко В. В. Матеріали цензурних установ у м. Києві як історичне 
джерело (1838—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Юрченко Вік-
торія Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 15 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв) та в підрядк прим. — 100 пр. — [2010-5080 А] 

 УДК 930.1(477-25)"1838/1917" 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

3554. Чу Фенлей. Філософсько-естетичні та соціокультурні аспекти чайної це-
ремонії (кит. та яп. моделі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. куль-
турології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Чу Фенлей ; Харків. держ. 
акад. культури, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2010. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-4942 А] УДК 930.85:641.87](510+52) 

94(100)"05/..." Історія середніх віків,  
нова та новітня історія загалом 

На ступінь доктора 

3555. Машевський О. П. Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів 
(70-ті рр. ХІХ ст. — 1918 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Машевський Олег Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 30 с. — Бібліогр.: с. 24—27 (33 назви) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-6071 А] УДК 94(100)"1870/1918" 
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На ступінь кандидата 

3556. Богданова Т. Г. Джон Хей та американо-англійські відносини в Китаї 
(1897—1900) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Богданова Тетяна Геннадіївна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Лу-
ганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2010-6004 А] 

 УДК 94(100)"1897/1900" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

3557. Берендєєва О. В. Кооперативний рух у теорії та практиці аграристських і 
комуністичних партій країн Центрально-Східної Європи (20-ті роки XX ст.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. істо-
рія" / Берендєєва Ольга Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5173 А]
 УДК 94:332](4-11)"192" 

3558. Грицьких Д. В. Імперія Цин у зовнішній політиці Великої Британії, 
1830—1842 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Грицьких Дмитро Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Лу-
ганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6010 А] 

 УДК 94(410)"1830/1842" 
3559. Іванченко О. Г. Хорватські національно-політичні сили в Королівстві 

сербів, хорватів і словенців / Югославії (1918—1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Іванченко Оксана 
Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6016 А] УДК 94(497)"1918/1941" 

3560. Ільків М. В. Взаємозв'язки населення Південно-Східної Європи зі 
Східним Середземномор'ям у ІІ тисячолітті до н. е. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ільків Микола Володи-
мирович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-5106 А] УДК 94(398)"-1" 

3561. Качалов О. Г. Розвиток символіки у німців Російської імперії (1763—
1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Качалов Олександр Григорович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5109 А]
 УДК 94(470+571)(=112.2)"1763/1917" 

3562. Кватира І. П. Особливості соціально-економічного розвитку Другої Речі 
Посполитої (1918—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Кватира Інна Павлівна ; Київ. славіст. ун-т, [Тер-
нопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-5610 А] УДК 94(438)"1918/1939" 

3563. Лозинська С. О. Прикордонна політика Римської імперії у Центрально-
Східній Європі (І—ІІІ ст. н. е.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Лозинська Світлана Олексіївна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. 
— [2010-5399 А] УДК 94(4)"00/02" 
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3564. Мелещенко Т. В. Вацлав Гавел і його роль у державотворчих процесах 
Чехословаччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мелещенко Тетяна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5120 А] УДК 94(437)(092)"196/199" 

3565. Парнета О. Й. Польща в міжнародних відносинах Центрально-Східної 
Європи у добу національного відродження (1918—1923) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Парнета Оксана 
Йосипівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-5760 А] УДК 94(438)"1918/1923" 

3566. Пількевич А. Л. Трансформація моделі соціально-економічного устрою 
збройних сил Риму (кінець ІІ ст. до н. е. — 117 р. н. е.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Пількевич Андрій 
Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5803 А] УДК 94+355.311.1](37) 

3567. Пуховець Д. С. Внутрішньополітична діяльність Константина Великого 
(306—337 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Пуховець Дмитро Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-4900 А] УДК 94(37)(092) 

3568. Стрикун І. С. Становлення білоруської державності (1917—1921 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Стрикун Ірина Сергіївна ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 200 пр. — [2010-4670 А] 

 УДК 94(476)"1917/1921" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

3569. Гончарук Т. Г. Транзитна торгівля в Україні кінця XVIII — першої по-
ловини XIX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Гончарук Тарас Григорович ; НАН України, Ін-т історії 
України. — К., 2010. — 28 с. — Бібліогр.: с. 21—26 (48 назв). — 100 пр. — [2010-5510 А]
 УДК 94+339.168.6](477)"17/18" 

3570. Грідіна І. М. Духовне життя населення України в роки Другої світової 
війни (1939—1945 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Грідіна Ірина Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2010. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (33 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-5519 А] УДК 94(477)"1939/1945" 

3571. Дацків І. Б. Дипломатія українських національних урядів у захисті 
державності (1917—1923 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Дацків Ігор Богданович ; Дипломат. акад. України 
при М-ві закордон. справ України, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2010. — 34 с. — 
Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. — [2010-5528 А] УДК 94+327](477)"1917/1923" 

3572. Циганенко Л. Ф. Дворянство Півдня України (друга половина XVIII ст. — 
1917 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Іс-
торія України" / Циганенко Лілія Федорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка]. — Переяслав-Хмельницький, 2010. — 43 с. — Бібліогр.: с. 35—39 (37 назв). 
— 100 пр. — [2010-4719 А] УДК 94(477.7)"1850/1917" 
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На ступінь кандидата 

3573. Бобровнік Ю. В. Суспільно-політична діяльність громадських організа-
цій молоді в Україні (1985—1996 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бобровнік Юрій Вікторович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 
Переяслав-Хмельницький, 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-5460 А] УДК 94+329.78-053.81](477) 

3574. Войціцька І. В. Державно-політична діяльність П. Постишева в УСРР 
(1923—1937 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 
07.00.01 "Історія України" / Войціцька Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-5492 А] УДК 94(477)"1923/1937" 

3575. Гетьман Д. І. Повернення і реституція історико-культурних цінностей в 
українсько-польсько-російських відносинах (1920-ті — 1930-ті рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Гетьман 
Денис Іванович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-5501 А] УДК 94(477)"1920/1930" 

3576. Гонтар Н. І. Творча та громадська діяльність Панаса Саксаганського : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Україно-
знавство" / Гонтар Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5507 А]
 УДК 94(477)(092) 

3577. Горденко С. І. Наукова, педагогічна та громадська діяльність професора 
А. Є. Зайкевича (друга половина XIX ст. — 1931 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Горденко 
Світлана Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.), 2010. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-5203 А] 

 УДК 94:[001.891:63](477)"18/19" 
3578. Дорош Т. О. Аграрна інтелігенція радянської України (20-ті рр. XX ст.): 

соціально-історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Дорош Тетяна Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-6011 А] УДК 94(477)"1920/1929" 

3579. Дорошенко О. М. Рід Скаржинських в історії Південної України (сере-
дина XVIII — початок XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Дорошенко Оксана Миколаївна ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-5771 А] УДК 94(477.7)+929.52СКА]"17/19" 

3580. Клебан Л. О. Наукова та громадська діяльність Михайла Возняка (1881—
1954) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Істо-
рія України" / Клебан Леся Осипівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Кри-
п'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-6062 А] УДК 94(477)(092) 

3581. Кліщинський П. В. Правобережна Україна в роки Першої світової війни: 
соціально-економічний та громадсько-політичний аспекти (1914 — лютий 1917 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Кліщинський Павло Володимирович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 
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Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5614 А] 

 УДК 94(477.4)"1914/1917" 
3582. Коваленко Я. Ю. Підготовка наукових кадрів в Україні у 90-х роках XX ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Ук-
раїни" / Коваленко Ярослава Юріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 
[Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5221 А] УДК 94:001-051](477)"19" 

3583. Кругляк М. Е. Життя та побут студентства підросійської України другої 
половини XIX — початку XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кругляк Марина Едуардівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-5651 А] УДК 94(477)"18/19" 

3584. Лиса О. І. Політичні настрої інтелігенції Наддніпрянської України другої 
половини XIX — початку XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Лиса Оксана Іллівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ін-т історії України 
НАН України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-5668 А] УДК 94(477.4)"18/19" 

3585. Матвієнко Л. В. Населення Степового Побужжя в етнокультурних про-
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Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, по-

дано в круглих дужках. 
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Грабко М. В. 3276 
Грабовська Г. М. 2201 
Грабовська (Куліч) Є. В.  
 2669 
Градецька Н. М. 2270 
Гребеніков В. О. 3154 
Грегірчак Д. Б. 2016 
Гресько Ю. В. 3068 
Грецький Д. В. 3132 
Гречишкіна Ю. В. 2775 
Гречук Т. Л. 2096 
Грибоєдов О. В. (3504) 
Григоренко О. Г. 3396 
Григоренко Я. О. 2232 
Гриненко В. В. 1805 
Гринюк О. С. 3442 
Грицьких Д. В. 3558 
Грицюк І. В. 2116 
Гричан Н. Я. 2801 
Грідіна І. М. 3570 
Гріднєва Л. М. 2490 
Гродовський О. В. 3277 
Грозан С. В. 2491 
Громов Є. В. 2492 
Гузь Ю. А. 3225 
Гуменна Д. (3522) 
Гур'єва А. М. 2709 
Гур'єва Н. С. 1839 
Гуржи Н. Л. 3150 
Гурінчик Н. О. 3140 
Гурова А. І. 2298 

Гуртов Д. О. 2190 
Гусарова Т. Д. 2821 
Гутник В. В. 2213 
Гутор Т. Г. 2814 
Гуторова І. В. 1857 
Давиденко Е. М. 1901 
Давиденко І. Г. 2710 
Давидовська О. І. 2667 
Дакка Маен 1819 
Данилюк Н. О. 3455 
Даньків В. Й. 2097 
Дарвай І. Я. 3278 
Дарійчук І. В. 2600 
Дацків І. Б. 3571 
Девізенко О. Ю. 2676 
Деджо В. Д. 3004 
Демидюк Л. М. 3515 
Демірський Д. М. 3087 
Демків Я. В. 3279 
Демкович А. Є. 2752 
Демцун Н. О. 2802 
Демченко Д. І. 2493 
Демченко Н. М. 2398 
Ден Бо 2744 
Денисенко С. А. 2842 
Денисова Л. В. 2494 
Денисова Т. В. 2578 
Деркач О. К. 2017 
Деркачевська В. В. 2822 
Джам О. П. 2909 
Джемілєва А. А. 3526 
Джемілов Е. Ш. 3107 
Джуринський О. О. 2316 
Дзеньдзюра Н. І. 3462 
Дзюрбель А. Д. 2271 
Дирдін М. Є. 2272 
Дичко Л. (3400) 
Дівнич Т. Я. 2910 
Дідух Л. А. 1840 
Дінь Тан Хинг 3102 
Діомідова О. Ю. 3453 
Дмитренко Н. М. 3205 
Дмитрів Р. В. 3405 
Дмитрів Ю. В. 2711 
Добичин Л. (3500) 
Добридень А. В. 2448 
Добровольський О. І. 2138 
Довгаль Ю. Д. 3255 
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Довгань П. В. 3397 
Довгеля В. М. 3218 
Додурич С. М. 2495 
Докторук Є. В. 1858 
Долгополова Л. А. 3440 
Долженкова О. Ф. 2672 
Долударєва Я. С. 3116 
Домніч О. В. 3426 
Донець В. В. 2621 
Донкоглов В. І. 3316 
Дорош Т. О. 3578 
Дорошенко О. М. 3579 
Дорошкевич К. О. 2139 
Доценко Є. Р. 3024 
Драй-Хмара М. (3457) 
Драчук Ю. З. 3270 
Дрешпак Н. С. 3051 
Дрогомирецька М. С. 2894 
Дрозач М. І. 2081 
Дубас Р. Р. 2214 
Дубініна К. А. 3516 
Дубова О. А. 3209 
Дубовик О. В. 1820 
Дуброва О. В. 3493 
Дудка О. О. 3061 
Дудченко М. О. 2895 
Думанська В. П. 1979 
Дуравкін П. М. 2233 
Дурягін В. І. 3001 
Дутко А. О. 2202 
Духін Є. О. 3199 
Дюкарєв В. П. 2234 
Дяков С. І. 2496 
Дячук В. І. 2273 
Ейтутіс Г. Д. 2169 
Елисеева Н. П. 2649 
Ельбрехт О. М. 2473 
Євпак І. В. 3185 
Євсєєва О. Ю. 3057 
Євтушевська О. В. 2050 
Євтушенко О. В. 2140 
Євчук Л. А. 1850 
Єгорова М. С. 2860 
Єзловецька І. С. 2571 
Єлісєєва Л. В. 2051 
Ємельянов Л. Я. 3069 
Ємець А. І. 2751 
Ємець Д. О. 2954 

Єпіфанцев О. А. 2911 
Єрмак О. М. 3244 
Єрмакова О. А. 2098 
Єфіменко Л. М. 2052 
Єфімов Г. М. 1829 
Єфремов С. (3519) 
Жадинський А. М. 2843 
Жбанков Я. Г. 3088 
Железко О. І. 2955 
Жила Р. С. 2691 
Житенко О. В. 3098 
Жмурова Т. А. 2803 
Жовківська Г. А. 2025 
Жолнерчик Г. Ю. 3280 
Жорник Д. В. 3226 
Жула Л. В. 2497 
Жулінська С. В. 2861 
Журавка О. С. 2395 
Журавська Н. С. 2474 
Жураківська О. Ю. 2862 
Журба Г. (3523) 
Заборін М. С. 2731 
Завальна Ж. В. 2220 
Завальнюк В. В. 2410 
Завгородній В. А. 2235 
Завойко О. Б. 2912 
Заволока О. В. 2996 
Завора Л. М. 2670 
Загребельна І. В. 3005 
Задільська Г. М. 3427 
Задорожна І. С. 3213 
Задорожна О. Ф. 3543 
Задорожній Р. О. 2624 
Заікіна Л. С. 3546 
Заїка С. В. 2896 
Зайкевич А. Є. (3577) 
Зайцева А. В. 3281 
Зайцева Н. М. 1859 
Залуцька Н. С. 2117 
Замора Я. П. 2701 
Замощина Н. О. 3416 
Замрозевич С. Р. 2422 
Запорожець Ю. В. 3314 
Зарицька О. Л. 2141 
Зарубіна А. В. 3542 
Засадко В. В. 2193 
Заславський О. М. 1816 
Засядько М. В. 2026 

Затєйщикова О. О. 1860 
Захарова Т. М. 2695 
Заходим М. В. 1861 
Заяць О. В. 2415 
Збаравська Л. Ю. 2498 
Збрицька Л. Г. 2018 
Звенигородський О. М.  
 2274 
Здолбіцька Н. В. 2677 
Здоровега М. В. 2006 
Зеленцова С. М. 3547 
Зелінський А. В. 2702 
Зійад С. С. Алтарава 2913 
Зінченко С. Г. 3282 
Зінчук О. М. 2987 
Зіпунніков М. М. 3308 
Зленко А. М. 3548 
Зливко С. В. 2236 
Зобіна Л. Ю. 3006 
Зозуляк О. І. 2309 
Золотавкін Є. А. 1800 
Золотар О. О. 2203 
Зосименко Т. І. 2142 
Зотов О. О. 3073 
Зубко О. Є. 2499 
Зубрик А. Р. 2500 
Ібрагім Ю. С. 2501 
Іваницький І. О. 2914 
Іванік О. М. 2734 
Іванова І. В. 2502 
Іванченко А. В. 3309 
Іванченко О. Г. 3559 
Іванюк О. О. 3356 
Івасенко М. В. 3370 
Івасюк Е. І. 3007 
Іваць О. М. 1992 
Івашко О. А. 2053 
Івкін В. М. 1923 
Івлєв О. М. 3406 
Ігнатенко А. В. 3283 
Ігнатенко П. Л. 2625 
Ігнатьєв П. М. 2023 
Ігнатюк А. І. 2178 
Ізюмець С. О. 3008 
Ікалюк Л. М. 3428 
Ікоркін М. Р. 2863 
Іксарова Н. О. 2143 
Ільєнко Ю. І. 3284 
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Ільків М. В. 3560 
Ірха К. О. 2035 
Ісам Насрі Аль Хінді 1862 
Іскра С. І. 1993 
Іслямов Р. І. 2756 
Іслямова Е. Е. 2194 
Іткін О. Ф. 3321 
Іутинська О. А. 2767 
Іщейкіна Ю. О. 2853 
Іщенко О. В. 2118 
Іщенко С. В. 2915 
Іщенко Я. П. 3256 
Іщук Л. І. 2503 
Кабацюра А. А. 3210 
Каденко С. В. 2611 
Кадикало О. І. 2237 
Кадміна Є. П. (3402) 
Какабадзе Х. 2864 
Каламаж Р. В. 1917 
Калитчук С. М. 2660 
Калмикова Ю. С. 2836 
Кальян В. В. 2804 
Каменська І. Б. 2411 
Каміна Т. В. 2916 
Канашевич Г. В. 2636 
Кандрачук І. В. 2634 
Канський В. С. 3530 
Кант І. (1911) 
Капечук В. В. 2997 
Каплуновська М. О. 3373 
Карнаухова О. Є. 2723 
Карпа І. Б. 3429 
Карпенко О. С. 2768 
Карпенко Т. П. 2504 
Карпин О. Л. 2776 
Касіяник І. П. 3531 
Касьянов П. О. 2584 
Касьянова Н. В. 3009 
Касянчук О. В. 2777 
Катеринич Л. О. 2599 
Катернюк В. В. 3417 
Катеруша О. В. 2505 
Каток О. А. 3025 
Кацавець Р. С. 2275 
Кацюба Ю. В. 2865 
Качалов О. Г. 3561 
Кватернюк С. М. 3367 
Кватира І. П. 3562 

Квіт А. Д. 2994 
Кейдж Дж. (3396) 
Кекух Д. А. 2727 
Кельзен Г. (2204) 
Кепша Я. С. 2467 
Кикоть С. М. 1799 
Кирилюк І. М. 2099 
Кириченко І. С. 2399 
Киричок О. Л. 3376 
Кисла Г. П. 3089 
Китайчук Т. Г. 3257 
Кихтенко О. В. 3002 
Кишко-Єрлі О. Б. 2341 
Кінгслі Ч. (3492) 
Кіреєва З. О. 1918 
Кісіль М. В. 3389 
Кіях О. О. 2082 
Клебан Л. О. 3580 
Клещевнікова Ю. О. 2696 
Клименко А. О. 2506 
Клименко О. Б. 1902 
Клименко О. В. 2882, 
 3447 
Клименко О. М. 2363 
Клименко С. В. 1808 
Клімов О. С. 2641 
Кліщинський П. В. 3581 
Кобилецький С. М. 2917 
Кобильник В. В. 2007 
Кобильченко В. В. 2462 
Коваленко Я. Ю. 3582 
Ковалишин І. В. 2119 
Коваль В. М. 3055 
Коваль К. О. 3053 
Коваль Н. О. 3430 
Коваль С. С. 3407 
Ковальов Д. О. 1863 
Ковальчук А. П. 3010 
Ковальчук В. В. 2656 
Ковальчук Ю. В. 2449 
Ковалюк А. О. 1864 
Ковалюк Б. І. 3285 
Ковбасюк Д. О. 2054 
Ковтонюк А. М. 2204 
Ковтун А. В. 3532 
Когут О. П. 2586 
Когутич А. А. 2661 
Кожухівська Р. Б. 2144 

Козак О. Ф. 3026 
Козира С. А. 2823 
Козирєв А. В. 2697 
Козін І. В. 2606 
Козловець М. А. 1964 
Козуля С. В. 2811 
Козярський Д. П. 3035 
Коленіченко Т. І. 2400 
Колесник Д. Л. 2753 
Колесников О. В. 2019 
Колесов С. В. 2055 
Колісник О. В. 1865 
Колмогоров А. Н. (2591) 
Колос Л. М. 2587 
Колосов О. Є. 3022 
Колчанова Л. М. 3402 
Кольберг Л. (1903) 
Коляструк О. А. 3544 
Комарницька Т. К. 3485 
Комарова І. Б. 3192 
Комисаренко Е. Е. 2364 
Комінярська І. М. 3517 
Компанець І. В. 2031 
Кондратенко О. Ю. 3121 
Кондратьєва Т. В. 2056 
Конєва І. І. 2120 
Кониський О. (2407) 
Коноваленко А. С. 1866 
Коновалов О. Ю. 3062 
Кононенко М. М. 2365 
Кононец Н. В. 2470 
Кононов С. І. 3099 
Кононова Д. В. 3431 
Коношенко С. В. 2441 
Константиновський О. П. 
 3324 
Конюшенко Я. Ю. 2276 
Копанець І. Є. 3331 
Копильченко Т. Ю. 2277 
Копій С. Л. 3161 
Коплак О. В. 2698 
Корж В. В. 3090 
Коржик В. П. 2597 
Корзіна Н. В. 2791 
Коробська Г. В. 2450 
Коровайко О. І. 2278 
Коровецька Г. В. 2778 
Короленко В. Г. (3502) 
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Короленко В. М. 2334 
Король Л. Д. 1924 
Коропець В. В. 2844 
Корх О. В. 3239 
Корчевський О. М. 3122 
Корчомкина О. М. 2733 
Коршик Л. В. 2057 
Коршунова Є. О. 3503 
Косачі-Драгоманови  
(родина) (3524) 
Косило Н. В. 3490 
Косовець- 
Скавронська О. О. 2735 
Коссель В. (3105) 
Костиря І. О. 2020 
Костів Л. Я. 3533 
Костомаров М. І. (2041) 
Костюченко Н. І. 3186 
Костякова А. А. 3170 
Костянтин Великий 
(імператор рим.) (3567) 
Котелевська Т. М. 2918 
Котова О. І. 1821 
Котович О. В. 2747 
Кохан Г. В. 2036 
Коханєвич В. П. 3036 
Коц С. М. 2743 
Коцюба З. Г. 3415 
Коцюбинський М. (3475) 
Кравець А. Ю. 2008 
Кравець І. М. 1817 
Кравець Н. О. 3100 
Кравцова І. В. 3534 
Кравченко С. Г. 2678 
Кравченко Т. В. 1980 
Кравченко Ю. В. 1841 
Кравченкова Г. М. 1994 
Кравчук Г. В. 2179 
Кравчук Г. Т. 2507 
Кравчук Р. М. 3162 
Кравчук Р. С. 3286 
Кравчук Я. І. 2433 
Краєвська В. О. 2335 
Крайчак Є. В. 2191 
Краснова Ю. А. 2342 
Красножон А. В. 3028 
Красовська Є. В. 1804 
Красовська І. О. 2824 

Красовська О. Ю. 2195 
Крахмальова Н. А. 3287 
Крейдич І. М. 2042 
Кривенко О. Ю. 3117 
Кривич Т. В. 2754 
Кривко Ю. Я. 2793 
Кривоногова О. В. 1925 
Крилова І. І. 2279 
Крилова О. В. 2825 
Кримець О. М. 3463 
Крих Т. Я. 2280 
Кролевець О. А. 2058 
Круглова Н. В. 2601 
Кругляк М. Е. 3583 
Крук В. В. 3103 
Круківська О. В. 3448 
Кряж М. С. 2366 
Кубарєва О. В. 2281 
Кубрак О. І. 2757 
Кудінов В. О. 2305 
Кудренко С. О. 1830 
Кудряшов А. В. 3248 
Кузнєцова О. О. 1903 
Кузнєцова Т. В. 1892 
Кузьміна Л. М. 2977 
Кукса О. В. 3335 
Кулагін Д. В. 2652 
Кулаков О. Ю. 1801 
Кулєшова Г. О. 3535 
Кулєшова Л. В. 2083 
Кулик Л. О. 2508 
Кулик Ю. Є. 2196 
Кулинич Р. Л. 2866 
Кулініч Т. М. 2197 
Кулішов С. Б. 2679 
Кульбіда С. В. 2463 
Кульчицький В. І. 2653 
Кунгурцева Л. В. 1926 
Кундієва А. В. 2758 
Курашова В. О. 2416 
Курбатов Д. І. 2662 
Курко М. Н. 2347 
Куровський І. І. 3141 
Кутайні Абдулазіз 2826 
Кутузова Л. О. 2867 
Кутькін М. Є. 2837 
Кухарук Ю. О. 2282 
Кучер (Король) Л. С. 1904 

Кучеренко М. П. 2815 
Кучеренко О. А. 3322 
Кучеренко С. Ю. 2171 
Кучерявченко В. В. 2919 
Кучманич І. М. 1927 
Кучмєєв О. О. 1928 
Кушнарьова В. О. 3163 
Кушнір І. Г. 2952 
Кушнірчук Ю. М. 2367 
Лавська Н. В. 3219 
Лагоцька Н. З. 3288 
Лазаренко В. А. 2238 
Лазарчук О. В. 2145 
Лазебник Л. Л. 2043 
Лапенко О. І. 3126 
Лапченко А. С. 3377 
Ларкі Д. 2572 
Ларцева І. І. 3133 
Ластівка Г. І. 3037 
Лахижа М. І. 2348 
Лебеденко М. С. 3289 
Лебедєва І. О. 2712 
Левицька А. В. 3011 
Левінас Е. (1915) 
Левківський І. П. 2663 
Левко У. Е. 3412 
Левченко О. І. 2738 
Легченко О. А. 3290 
Ледян Т. О. 2059 
Лелека Т. О. 3418 
Лем С. (3412) 
Лемешко Ю. С. 2146 
Лемещенко К. Б. 2041 
Ленський П. С. 2027 
Лесик Г. В. 2509 
Лешко Р. Я. 3038 
Лещенко А. М. 1968 
Лєтухова В. Ю. 2779 
Лиса О. І. 3584 
Лисенко Л. І. 2510 
Лисецька Н. М. 2181 
Лисичкіна О. О. 3432 
Лисоколенко Т. В. 1905 
Литвин Н. А. 2239 
Литвиненко В. І. 1827 
Литвиненко О. М. 1906 
Литвинов  С. А. (2509) 
Литвинчук Т. В. 2664 
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Литовченко О. В. 1842 
Лі Жун 1966 
Лінчевський Є. А. 2579 
Лісна Н. М. 1929 
Лісяной Г. В. 1809 
Літвінова І. Ф. 2283 
Лобанова О. М. 2920 
Лобода В. В. 2464 
Лободовський Ю. (3525) 
Лобойко В. О. 3048 
Логоша Р. В. 2147 
Ложкін В. В. 2883 
Лозинська С. О. 3563 
Лопатін С. І. 2240 
Лоуренс Д. (3494) 
Лузан Ю. Я. 2044 
Лукашенко В. В. 1822 
Лукічов В. В. 1823 
Лукіянчук А. М. 1930 
Лукомський Д. В. 2631 
Лук'янець С. В. 2060 
Лук'янова Н. Л. 2009 
Лупенко С. А. 1833 
Лупітько О. І. 3214 
Луц Л. В. 2588 
Луцак С. М. 3510 
Луценко А. В. 2022 
Луців Н. В. 1883 
Луцкова Л. П. 2061 
Луць В. М. 3536 
Лучна І. С. 3193 
Лущевська О. М. 3371 
Лю Цяньцянь 2511 
Лясковська С. Є. 2580 
Ляшенко О. С. 3357 
Магас Н. М. 3464 
Мазур Н. І. 2512 
Мазуренко В. Д. 2780 
Майба В. В. 1977 
Майбородіна Н. В. 2680 
Майоров В. О. 2301 
Майстренко М. М. 2284 
Майструк Т. С. 3465 
Майчик О. І. 3398 
Макаренко І. М. 3142 
Макаренко І. О. 2368 
Макаренко С. І. 2423 
Макаричева Г. О. 2805 

Макарчук О. І. 2993 
Маковеєнко Д. О. 3071 
Маковська С. О. 3291 
Макоткіна Л. В. 1867 
Максименко А. В. 2868 
Максименко Д. В. 2577 
Максименко Н. О. 2978 
Малакей З. А. 3310 
Маланюк Л. Б. 3408 
Малахова С. О. 2100 
Малецька О. І. 2084 
Малихіна С. В. 2513 
Малицька В. А. 3486 
Малюк Т. В. 3200 
Маляр А. В. 3113 
Маматова Т. В. 2343 
Мамонова К. М. 2062 
Мамчур А. А. 2845 
Мамчур О. В. 3194 
Мандра Н. Г. 3292 
Манжула Л. В. 3012 
Манойленко Н. В. 2514 
Манойленко О. В. 2130 
Манько Д. Г. 2215 
Маргітіч С. В. 2838 
Мардаревич Р. С. 3049 
Мариненко О. А. 3056 
Мариношенко О. П. 2626 
Марко Є. І. 2172 
Марко І. В. 3466 
Мармилова Т. Д. 2241 
Мартинюк В. К. 3518 
Мартинюк В. О. 3537 
Мартишко А. Ю. 2242 
Мартюк В. І. 2963 
Марушко Л. П. 2703 
Мархонос С. М. 3538 
Марценюк І. М. 2839 
Марченко С. В. 3091 
Маслова Я. І. 2243 
Массанов А. В. 1919 
Матвєєва В. Ю. 2186 
Матвієнко Л. В. 3585 
Матвієнко- 
Біляєва Г. Л. 1868 
Маторіна К. В. 2693 
Маханець О. М. 2657 
Мацуй А. М. 3358 

Мацько В. П. 3511 
Мацьопа І. В. 2759 
Машевський О. П. 3555 
Машталер В. В. 2827 
Машурян А. Г. 2369 
Медведєва Ю. С. 2741 
Медвідь О. М. 2589 
Медовкіна Л. Ю. 3549 
Медяник Г. М. 2370 
Меленчук О. В. 3519 
Мелещенко Т. В. 3564 
Мелько Х. Б. 3433 
Мельник В. І. 3179 
Мельник Д. О. 2713 
Мельник К. В. 2681 
Мельник Л. В. 2515 
Мельник Н. Б. 2148 
Мельник О. Д. 3013 
Мельник С. А. 2451 
Мельник Ю. Б. 2434 
Мельниченко І. В. 3258 
Мельничук В. Г. 2739 
Мельничук Н. Ю. 2200 
Метлов Л. С. 2658 
Мешков Д. В. 3074 
Микитенко Г. М. 2964 
Минюк О. Ю. 2244 
Миронов В. О. 3070 
Мирошніченко І. М. 3479 
Михайленко В. В. 2828 
Михайлов С. В. 2313 
Михайлова Л. І. 2424 
Михайлова О. С. 2516 
Михайлова Т. В. 2921 
Михайловська О. А. 3368 
Михайлюк Г. В. 2517 
Михальська С. А. 1931 
Михальський В. М. 3031 
Михальченко М. М. 3467 
Мицко О. С. 1869 
Міксон К. Б. 2785 
Міненко В. Л. 2349 
Мінчев Д. С. 3075 
Мінчик С. С. 3504 
Мірошник Н. В. 3164 
Мірошников О. А. 3545 
Місюра А. Г. 3014 
Місюра М. Д. 3359 
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Мітіна С. В. 1995 
Міхуринська К. О. 2170 
Мішалова О. В. 3550 
Мішина О. О. 1884 
Міщенко А. Б. 2010 
Міщенко І. А. 1870 
Міщенко Н. М. 2736 
Міщенко О. А. 2417 
Міщук О. В. 2063 
Міюшкович Ю. Г. 1818 
Могильний Г. С. 2682 
Можайкіна О. С. 1932 
Мокан В. І. 2015 
Мокеєва Л. М. 2401 
Молибога М. П. 2205 
Момот Ю. В. 2452 
Монастирський В. О. 2979 
Монастирський В. Р. 3539 
Моргунцова С. А. 2829 
Мордяшова С. В. 2869 
Мороз В. І. 1834 
Мороз І. М. 2064 
Морозов С. М. 2317 
Морозова Д. С. 1969 
Мосейко Ю. В. 2518 
Мосієнко Г. П. 2897 
Москалюк Л. В. 2435 
Москвичьов М. О. 2884 
Мостовий С. Є. 2870 
Моця Б. О. 3586 
Мошовський Т. М. 1907 
Мудрак Я. В. 3468 
Мудрий Я. С. 2453 
Муза О. В. 2326 
Музика Д. В. 1843 
Мукшименко А. П. 2245 
Муляр Н. М. 2402 
Муравйова О. О. 2714 
Мурза С. О. 3129 
Мускеєв А. О. 2671 
Мухамєдова Е. Е. 2302 
Набоков В. (3506) 
Навашин С. Г. (1799) 
Навроцький В. В. 1958 
Нагнибіда В. І. 2306 
Нагорна О. П. 2846 
Нагорний І. М. 2812 
Назар І. І. 2627 

Назар М. М. 1933 
Назаренко М. В. 3351 
Назаренко Н. В. 3329 
Найда С. А. 2633 
Накашидзе Л. В. 3039 
Наконечна Л. Й. 2519 
Наконечна М. О. 2885 
Наконечний Ю. І. 2732 
Наровченко Т. В. 2998 
Нарядько Г. Я. 1908 
Насипайко Д. С. 2085 
Настенко М. М. 3259 
Науменко В. О. 2995 
Науменко Н. В. 3512 
Науменко У. З. 2724 
Небесна Т. Ю. 2818 
Небожук Р. А. 2371 
Негру І. Ф. 2792 
Нездоймінов С. Г. 2149 
Неклесова В. Ю. 3419 
Нелін О. І. 2314 
Неловкіна  
Берналь О. А. 2520 
Немиричі (рід) (3543) 
Немова Т. В. 3227 
Непорочна О. Т. 3235 
Непочатов М. І. 3211 
Нестеренко О. В. 1885 
Нестерук В. В. 3505 
Нестерчук І. К. 3527 
Нетреба І. О. 2150 
Нечай О. С. 1810 
Нечитайло О. М. 2246 
Никифоров В. В. 2746 
Никоненко Ю. В. 1934 
Никончук В. М. 3171 
Нізевич О. В. 2465 
Нізовцев А. В. 2521 
Нікіфорова В. А. 2173 
Ніколаєнко Д. В. 1824 
Нікольський Ю. В. 1835 
Новак О. П. 2622 
Новицька Т. А. 2101 
Новіков С. М. 2719 
Новікова К. І. 2121 
Новогрецький С. М. 3040 
Новородовська Т. С. 2755 
Новохатній П. В. 2922 

Новський В. О. 3134 
Носенко М. П. 3249 
Носов Д. Г. 3092 
Носуліч А. М. 2184 
Огаренко Є. А. 2247 
Огієнко О. В. 3587 
Огнев'юк Г. З. 2318 
Одинцова В. М. 2830 
Одрехівський М. В. 3271 
Ожоган І. А. 2923 
Озернюк Г. В. 2310 
Окрепкий Ю. С. 2683 
Олейнікова Ю. В. 3399 
Олещенко А. В. 3540 
Олійник А. В. 1935 
Олійник Л. В. 2522 
Олійник М. О. 3136 
Олійник О. Є. 2924 
Олійченко І. М. 2350 
Оліник О. Ю. 2925 
Ольховська С. М. 2372 
Ольшанський І. Г. 2781 
Олянишен Т. В. 1802 
Омельченко К. Ю. 3293 
Омран Ахмад Мохаммад 
Аль-Іббіні 3260 
Онасенко О. О. 2816 
Онишко О. В. 2285 
Онищенко Г. В. 2216 
Онищенко О. А. 3352 
Онищенко О. С. 2806 
Онищук В. І. 2728 
Орлов А. В. 2065 
Орлов М. Ю. 2854 
Орловська Л. К. 2523 
Осадчий Є. С. 2122 
Осика О. Б. 2618 
Осінська Т. В. 2990 
Осіпенко О. П. 3236 
Осіпова Т. Ф. 3469 
Осіпова Ю. В. 1936 
Осіпцов А. В. 2471 
Остапенко С. І. 2286 
Остапенко Т. А. 2847 
Островерхий О. В. 3360 
Островська Л. Й. 2926 
Островський В. В. 2632 
Островський М. В. 3409 
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Осьмачко О. О. 1831 
Осьмірко І. В. 1871 
Отрош М. І. 2217 
Павелко О. В. 3261 
Павельчук І. А. 3390 
Павленко Л. О. 2871 
Павленко О. В. 2927 
Павленко О. П. 2620 
Павленко С. В. 2287 
Павликівська Н. М. 3456 
Павлінчук Т. І. 3520 
Павлова Л. І. 2037 
Павлюк Н. М. 3187 
Падакін Д. Ю. 3252 
Падусенко О. О. 2623 
Пак В. Я. 2928 
Пакушина Л. З. 2524 
Паламаренко М. В. 2038 
Паламарчук П. В. 3183 
Палійчук І. І. 3118 
Пальонна Т. А. 1803 
Панасюк О. В. 2373 
Панат О. Т. 2590 
Паничок Т. Я. 2454 
Паніна Л. А. 1973 
Панова А. М. 3108 
Панура Ю. В. 2123 
Панченко В. В. 3494 
Папаяні І. В. 1970 
Папуча В. М. 2525 
Парахнєвич Є. М. 3336 
Парнета О. Й. 3565 
Парус Є. В. 3041 
Парфентьєва І. П. 2526 
Парфьонова Т. О. 2612 
Пархоменко О. Г. 2999 
Паршикова О. О. 2427 
Пасенко О. О. 3311 
Пасєка А. С. 2086 
Пасєкова Н. В. 3506 
Пасічник В. Р. 2475 
Паскал Ю. Г. 3243 
Паскар В. І. 2527 
Патлажан Г. І. 3015 
Паустовська М. В. 2528 
Пахольчук О. П. 2886 
Пахомова І. М. 2684 
Пахомова Т. Г. 2529 

Пацко О. В. 2782 
Пашинська О. Г. 2673 
Педь І. В. 2192 
Пелех Ю. В. 2476 
Пелешко Д. Д. 1828 
Пелешок Т. М. 3101 
Пересунько А. В. 3237 
Перець О. Б. 2530 
Перлов В. Є. 3093 
Перова О. В. 2303 
Петик М. І. 3294 
Петренко А. В. 3042 
Петренко Л. М. 3295 
Петренко Т. В. 3507 
Петриченко О. А. 2111 
Петришина М. О. 2374 
Петрішина Н. М. 3216 
Петрішина Т. О. 2396 
Петрунько О. В. 1981 
Петрусь Р. Ю. 3043 
Петруша О. О. 2872 
Печерська К. Ю. 2642 
Пивовар І. В. 2248 
Пилипенко О. С. 3172 
Пиняга Ю. В. 2783 
Писаревська Г. І. 1872 
Писарець А. В. 3350 
Писклакова О. О. 2613 
Піддячий М. І. 2442 
Пілецька Н. В. 3481 
Пількевич А. Л. 3566 
Піменова О. О. 1996 
Пімонова Т. Г. 3434 
Піпа В. В. 3325 
Пісоцька О. О. 2531 
Плавуцька О. П. 2532 
Плазовська Л. В. 2533 
Плохой І. І. 2249 
Плугін О. А. 3378 
Плуток О. В. 2534 
Пляка Л. В. 1937 
Побережна Н. О. 2535 
Поворознюк О. А. 2950 
Погайдак О. Б. 2375 
Погорська І. І. 2024 
Погосова М. Ю. 1873 
Погріщук Б. В. 2045 
Поджаренко А. В. 1811 

Подоляк С. А. 2299 
Подуст Н. В. 3217 
Покришень Д. А. 2536 
Полєщук Г. Я. 3521 
Полєщук М. А. 3337 
Поліщук А. А. 3386 
Поліщук С. П. 3173 
Полковниченко Л. М.  
 2929 
Полосьмак О. В. 2602 
Полулях Д. О. 3123 
Поляков Д. М. 3379 
Поляков Ю. (3505) 
Полякова Л. П. 2351 
Полянчич Т. М. 2151 
Полярус О. М. 3332 
Помагайба В. І. (2399) 
Поміркована Т. В. 3435 
Помітун І. А. 3230 
Понеділко О. В. 2124 
Пономаренко В. М. 2403 
Пономаренко О. В. 2352 
Поп В. Ю. 2959 
Поплавська Є. В. 1938 
Попов В. Є. 3240 
Попов О. О. 2614 
Попова Г. А. 2729 
Попова О. В. 2537 
Попович О. С. 2206 
Порва Ю. І. 2769 
Постишев П. (3574) 
Постолюк М. І. 2538 
Посунько Л. М. 3119 
Потапенко О. М. 2539 
Потапенко С. В. 2250 
Потапов С. М. 2956 
Потапова О. Б. 3588 
Потапський П. В. 3342 
Почтар О. М. 2436 
Пояркова А. І. (2779) 
Преображенський С. І.  
 1974 
Пристінський І. О. 2251 
Присяжнюк І. І. 2288 
Прищепа О. І. 2252 
Пріма Р. М. 2428 
Проданик А. М. 3212 
Проданчук І. В. 3372 
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Прокопенко Л. Л. 2353 
Прокопець М. В. 1874 
Прокопчук С. М. 2887 
Прокоф'єва О. О. 1939 
Простотіна С. В. 2066 
Протас В. М. 2376 
Проценко В. В. 2311, 2960 
Проценко І. Ю. 3451 
Проценко Ю. В. 3491 
Прочан М. В. 2965 
Прянішніков О. В. 3326 
Пузік Л. М. 3189 
Пурій Г. М. 2125 
Пурло О. Ю. 1940 
Пустовойт О. П. 2930 
Пуховець Д. С. 3567 
Пушкарь В. І. 3327 
Пушкін О. С. (3508-09) 
Равікович І. Є. 3296 
Рагозіна Т. Е. 1909 
Радзієвський В. О. 1888 
Радишевська О. Р. 2126 
Радкевич О. І. 1806 
Радченко Н. В. 2152 
Радько В. М. 2182 
Раєвська І. В. 3444 
Рахно К. Ю. 3388 
Регуш А. Я. 3143 
Редіна Є. В. 2174 
Редько О. В. 2404 
Резвих Н. І. 3346 
Резнік В. С. 1982 
Резнік О. В. 3499 
Рейнеке М. Ф. (2704) 
Рекун В. А. 2327 
Ремінний В. Ю. 2786 
Ренке С. О. 1941 
Рета М. В. 2153 
Реццорі Ґ. фон (3497) 
Решетарова І. В. 3420 
Решетник Г. В. 3206 
Рибалка Н. С. 3436 
Рибалка С. В. 2021 
Рижева Н. О. 3151 
Рижков Ю. В. 3333 
Рижов О. А. 2477 
Рилькова О. О. 2748 
Ринажевський Б. М. 2221 

Рис У. Г. 3480 
Рисухіна Н. В. 2848 
Ріккаті Я. Ф. (3028) 
Ріпенко А. І. 2339 
Роговий М. І. 2067 
Родигіна В. Ю. 3522 
Родинська Г. О. 2931 
Родін М. Ю. 3044 
Родін Ю. В. 2969 
Родіонова Н. М. 2472 
Родіонова О. Ю. 2154 
Рожков В. О. 1875 
Розинка О. О. 2068 
Розкаряка П. І. 3020 
Розсоха О. В. 3250 
Рокита О. І. 2873 
Романенко К. М. 2155 
Романенкова Ю. В. 3382 
Романів І. Б. 2932 
Романова В. І. 2540 
Романова Л. О. 2699 
Романова С. А. 3201 
Романченко А. А. 3155 
Романчук Л. Д. 2760 
Романюк І. В. 3470 
Романюк Я. М. 2304 
Ромась О. Ю. 2466 
Ромащенко І. В. 2541 
Ромбовський М. Ю. 2654 
Рохман Б. Б. 2644 
Рощіна Н. В. 2156 
Рубан О. М. 2933 
Рубленко С. В. 3221 
Рудаков О. Г. 2175 
Руденко В. М. 2542 
Рудишин С. Д. 2478 
Рудник Т. В. 2289 
Ружіленко Н. С. 2787 
Румянцева Г. І. 2102 
Русакова Л. Т. 1836 
Русальов О. М. 3109 
Русєва Я. П. 2761 
Руснак О. В. 3589 
Руснак Ю. М. 3471 
Рябчук О. Г. 2157 
Рязанцев А. В. 2615 
Сабірова Т. Ю. 2762 
Саблук В. В. 3590 

Савельєва Н. О. 3437 
Савєнков Ю. Д. 3094 
Савич О. В. 2069 
Савка А. П. 2187 
Савка В. Г. 2957 
Савченко Е. О. 2198 
Савченко Н. Г. 2393 
Савченко Т. І. 2715 
Савченко Ю. Ю. 1942 
Савчук А. М. 3104 
Савчук О. А. 3591 
Савчук П. П. 3023 
Савчук С. А. 3045 
Садовой С. М. 2340 
Садовський В. В. (3541) 
Саєнко М. І. 2253 
Сазонова Ю. Ф. 3387 
Сай Д. В. 3297 
Саксаганський П. (3576) 
Салій В. С. 2455 
Самара О. Є. 1943 
Самарський А. Ю. 1961 
Самбор М. А. 2207 
Самойленко А. Г. 2158 
Самотаєва Е. О. 1944 
Самохіна В. О. 3423 
Самчук У. (3517) 
Санько Я. В. 3251 
Саприкіна М. М. 3144 
Сарана С. В. 2319 
Саранчук Г. М. 3174 
Сардарян К. Г. 3498 
Сафонова Н. В. 2405 
Сахно Н. В. 2616 
Свеженцев О. Є. 3052 
Свириденко О. О. 2412 
Свідзінський В. (3457) 
Світлова О. Б. 2991 
Северинюк В. М. 2014 
Седікова І. О. 1876 
Сейдаметова Н. С. 3484 
Селевич С. Г. 3361 
Семенака В. В. 2704 
Семенчук А. О. 1877 
Семйон В. С. 3262 
Семотюк О. В. 3472 
Семчишин Ю. Б. 1825 
Семчук І. В. 3263 
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Семчук С. І. 2425 
Сендецька С. В. 2159 
Сергеєва Т. А. 2790 
Сергієнко О. А. 2070 
Сердюк І. С. 2788 
Середа Ю. В. 2176 
Сержук О. П. 3195 
Сидоренко В. М. 3046 
Сидоренко П. Ю. 3095 
Сидоренко Р. В. 2874 
Сидоренко Т. В. 2721 
Сидорович М. М. 2443 
Сидорук С. А. 3592 
Сидорчук А. А. 2127 
Сидорчук О. О. 2290 
Симонян Ю. Ю. 2320 
Синицин С. В. 2087 
Синицький П. Е. 3593 
Синчук О. В. 2291 
Ситіна О. М. 3203 
Ситник О. В. 3495 
Сич Н. С. 2980 
Сич О. Є. 3320 
Сиченко В. В. 2354 
Сіверін В. І. 2254 
Сігаєва Л. Є. 2460 
Сігаєва Т. Є. 2071 
Сідак С. П. 2377 
Сідельник О. П. 1878 
Сідєльников О. А. 3124 
Сізов В. В. 2456 
Сікорин У. Б. 2831 
Сінопальнікова Н. М. 2543 
Сірий Є. В. 1983 
Сіроклин В. П. 2603 
Скаржинські (рід) (3579) 
Скатерна Т. Д. 2763 
Скиба Е. К. 1910 
Скібіна О. В. 2544 
Скідін Л. О. 1997 
Скільська Л. Д. 2292 
Скіцько В. І. 3298 
Склярук Т. В. 3299 
Сковорода Г. (3514) 
Скок Н. С. 1998 
Скомаровська С. В. 3473 
Скопич О. Д. 2378 
Скороходов Д. С. 2591 

Скорук Т. В. 3130 
Скрипник Т. В. 1920 
Скрипченко Н. М. 2379 
Слободянюк М. Е. 3245 
Слободянюк Н. О. 3300 
Слуцька Т. І. 2293 
Слющинський Б. В. 1984 
Смагін В. Л. 2046 
Смеречак Л. І. 2545 
Сметанін Р. В. 2380 
Смирнов В. М. 2725 
Смирнова М. Є. 2418 
Смирнова О. В. 3050 
Смілянець І. П. 2312 
Смірнова О. О. 2546 
Смоктій О. Д. 2685 
Смоленюк А. П. 2072 
Смолянюк Н. М. 2437 
Снеткова П. О. 3228 
Соболев О. А. 3347 
Соболєв С. Л. (2590) 
Соваков О. В. 3165 
Сокол Г. Р. 3523 
Соколов А. В. 2381 
Соколова Н. С. 1879 
Соколова Ю. О. 2073 
Соколюк О. М. 2457 
Сокуренко Л. М. 2970 
Соловей О. А. 1945 
Соловейко О. М. 2604 
Соловйова Н. В. 2849 
Солтис М. В. 2160 
Солтис М. О. 3443 
Сорока С. О. 2294 
Сорочик Ю. Ю. 2255 
Сорочинський О. М. 3362 
Сотула О. В. 2161 
Спаських О. Ю. 2382 
Співак О. Ю. 3096 
Спірінцев Д. В. 2581 
Стаднік Г. В. 2256 
Стайрон У. (3489) 
Старкова О. В. 3063 
Стародубець О. О. 3232 
Стародубцев С. Є. 2383 
Старченко І. І. 2794 
Стасюк Г. М. 3524 
Стаценко А. В. 2321 

Стемповський Є. (3525) 
Степаненко Л. В. 1946 
Степаненко Н. Б. 1962 
Степанов О. В. 3145 
Стефаненко М. М. 1851 
Стеценко В. Ю. 2222 
Стецюк Л. М. 2573 
Стецюк М. П. 2103 
Стєрвоєдов А. М. 2686 
Стіпахно В. І. 2074 
Стовба Л. М. 3131 
Стойкевич М. В. 2934 
Стратонов В. М. 2265 
Стрекалов А. Є. 2257 
Стрельник О. Л. 2218 
Стрєлков Є. В. 2875 
Стрижак Т. А. 3233 
Стрикун І. С. 3568 
Стрілець В. В. 2547 
Стрілецька С. В. 2467 
Строкань О. В. 2582 
Струк А. Я. 2720 
Струтинська О. В. 2548 
Стрюков Д. В. 3016 
Суліменко С. Є. 3338 
Сунь Цзявень 3508 
Супрун В. М. 2208 
Супрунова І. В. 3264 
Суровцова Н. В. (3593) 
Сур'янінов М. Г. 2674 
Суховєєв О. В. 2705 
Сухомлинський В. О.  
 (2429) 
Сучок С. В. 2128 
Таланов С. О. 2807 
Тамбовцев В. Є. 2258 
Танькут О. В. 2966 
Таранова М. О. 3097 
Тарануха Я. О. 3345 
Тарапата В. В. 1832 
Тарасенко Д. Л. 2075 
Тарасенко О. А. 2935 
Тарасенко О. О. 2876 
Тарасова О. В. 1947 
Тарасович Л. В. 2162 
Тарасюк І. І. 2706 
Тарасюк М. В. 3272 
Тарнавська А.-Н. О. 2209 
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Татарінов І. Є. 3594 
Татарченко О. Б. 3595 
Творошенко І. С. 2605 
Теймурова А. Т. 3315 
Телекі Я. М. 2888 
Телішевська У. Д. 2936 
Темех І. Т. 2259 
Теплова Н. А. 2384 
Теплюк В. С. 2789 
Терентьєв А. Ю. 3166 
Терешкович О. В. 2889 
Терещенко А. М. 2575 
Терещенко І. А. 2619 
Тернова О. М. 2832 
Тесленко Н. О. 3474 
Теслюк І. С. 3348 
Тесьолкін Д. О. 3265 
Тимків І. В. 2199 
Тимків Л. С. 1948 
Тимовська Ю. О. 3017 
Тимошик Г. В. 1971 
Тимошик Ю. В. 2833 
Тимченко І. В. 1844 
Тимченко Ю. О. 3475 
Тимчишин І. М. 3188 
Титаренко В. А. 1911 
Тихолаз В. О. 2850 
Тихонюк- 
Сидорчук В. О. 3146 
Тичина П. (3518) 
Тищенко Л. В. 1949 
Ткач В. М. 3105 
Ткаченко Д. П. 3313 
Ткаченко К. А. 3509 
Ткаченко М. Ф. 2834 
Ткаченко Н. О. 2937 
Ткаченко О. В. 1880 
Ткаченко Р. Б. 3374 
Ткаченко С. В. 3341 
Ткаченко С. М. 3047 
Ткачук О. В. 2188 
Ткачук С. А. 3222 
Товстюк К. К. 3032 
Товстюк Н. К. 2650 
Токар А. В. 2716 
Токарєв М. М. 3380 
Томіленко Л. М. 3476 
Тофанюк О. В. 2104 

Траверсе О. О. 2002 
Трач Н. О. 2011 
Третьяков О. С. 3156 
Трифонова Г. В. 2745 
Трохимчук О. Я. 2687 
Троцька О. С. 2406 
Тузяк Я. М. 2737 
Тулянцева І. В. 2260 
Турак О. Ю. 3196 
Тургенєва О. Ю. 1912 
Туренко Н. М. 2426 
Туркевич Д. В. 2646 
Турський О. Ф. 2938 
Турченко В. О. 2688 
Турчина І. С. 2407 
Тутова О. В. 2549 
Тюха І. В. 3301 
Тюшка А. В. 2028 
Тягнирядно Л. Л. 3266 
Тягунова М. Ю. 1826 
Удовицька С. В. 2438 
Українець Н. П. 2032 
Улітіна Н. О. 3438 
Улянич О. І. 3190 
Умнова О. В. 2328 
Усатенко О. В. 2574 
Усков С. В. 2385 
Уткіна Т. Ю. 3363 
Фадеєва Т. А. 2637 
Фадєєва Г. А. 2890 
Фалатюк Л. В. 3215 
Фан Конг Там 3027 
Фаррохзад Ф. (3482) 
Федак В. І. 2967 
Федій О. А. 2479 
Федін С. С. 1882 
Федірко В. О. 2971 
Федорич Л. Я. 2951 
Федорченко І. М. 2386 
Федоткін С. М. 2668 
Федотов О. О. 2076 
Федченко М. М. 2948 
Федченко Т. О. 2730 
Федченко Ю. С. 2583 
Федьків С. В. 2855 
Феленчак Ю. Б. 2088 
Ферас Дж. Н. Абухаліл  
 2939 

Фещенко Д. В. 3229 
Филимоненко В. П. 2764 
Филипчук О. М. 3596 
Фисенко Л. Є. 2089 
Філатова І. В. 1950 
Філіпець О. О. 2981 
Філіпов В. В. 2550 
Філіппенко Ю. М. 3312 
Філіпчук О. І. 2592 
Філозоп О. В. 3267 
Фільц Б. (3400) 
Фімяр С. В. 2163 
Фірсова Н. О. 3018 
Фокіна Ю. О. 2808 
Фолкнер В. (3495) 
Фоля Ю. П. 1951 
Фоміна М. В. 2047 
Фоміних Н. Ю. 2551 
Франків О. Д. 3175 
Франко І. (2397) 
Франко Ю. А. 3147 
Фролова Г. О. 1845 
Фролова Л. С. 3410 
Фуко М. (1914) 
Фурман Т. О. 3176 
Фучеджи Д. В. 1952 
Хабарова Н. А. 3454 
Хавін Є. В. 3319 
Хавкіна Л. М. 1886 
Хазіна С. А. 2552 
Халецький І. В. 2940 
Халюшев О. К. 3328 
Хамрай О. О. 3483 
Харитон В. В. 3157 
Харлампович К. В. (3549) 
Харсун Л. Г. 2189 
Харун О. А. 2090 
Хархун В. П. 3513 
Харченко А. М. 3137 
Харченко М. О. 3135 
Харченко Н. Б. 2419 
Харченко Ю. В. 2717 
Харькова Н. М. 2439 
Хаскін В. Ю. 3081 
Хацер Г. О. 3439 
Хвильовий М. (3495) 
Хей Дж. (3556) 
Хижний І. В. 2665 
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Хілов В. С. 3114 
Хіхлач Б. М. 1975 
Ходань О. Л. 2553 
Холодова Н. В. 3421 
Хоменко Л. О. 2941 
Хоменко О. О. 3369 
Хоменко Т. В. 2554 
Хомич Т. Л. 3477 
Хомік Н. В. 2742 
Хомічук О. О. 3238 
Хомка В. М. 2105 
Хом'як І. В. 2749 
Хом'як Л. М. 1812 
Хоружа О. В. 2555 
Хохленко О. М. 2261 
Храбустовський А. В.  
 2593 
Христова Т. Є. 2772 
Хрущ О. В. 2982 
Худякова М. Б. 2942 
Хуснутдінов С. В. 2643 
Хутка С. В. 1999 
Цакадзе Н. Ч. 2329 
Царук І. М. 2106 
Цвей Я. П. 3191 
Цвєткова Я. А. 2851 
Цегельник Є. В. 3158 
Цегельський Л. (2006) 
Целень Б. Я. 2647 
Целовальніченко Н. Є.  
 2336 
Цепенда М. М. 2077 
Циганенко Л. Ф. 3572 
Цимбал Л. І. 2177 
Цинтила О. В. 1963 
Цинцендорф Н. Л. фон 
 (2410) 
Ціак М. Я. 3323 
Цокало В. М. 2968 
Цьомко В. В. 3120 
Цюман М. П. 3076 
Цюра О. М. 2891 
Чабак Л. А. 1913 
Чаїнська М. О. 1953 
Чайка О. В. 1954 
Чайковський В. А. 1955 
Чамлай В. В. 2387 
Чан Конг Шанг 3077 

Чапала О. Ю. 2262 
Чебанов В. А. 2707 
Чеботар Л. Д. 2765 
Чеверда А. І. 2983 
Чекан Ю. І. 3391 
Ченбай І. В. 2408 
Ченцов М. М. (2601) 
Чепелєва Н. О. 2556 
Чепка О. В. 2557 
Червякова О. В. 2388 
Чередниченко М. С. 3302 
Череп О. Г. 3303 
Черечон О. І. 2107 
Черешнюк І. Л. 3000 
Черкасенко С. (2431) 
Черновалюк Ю. Ю. 2315 
Черноротова О. В. 2892 
Чернюк В. В. 2629 
Чернявський С. С. 2266 
Чечуга О. С. 3138 
Чигрина Н. В. 2000 
Чиженко О. І. 3033 
Чикрій О. А. 2594 
Чишко В. В. 2689 
Чобенко В. М. 3078 
Чорна Т. С. 3184 
Чорній А. М. 1846 
Чорноус О. В. 2337 
Чорноус С. Ю. 2718 
Чу Фенлей 3554 
Чуб О. О. 2112 
Чувашова О. Ю. 2972 
Чудненко В. О. 2129 
Чуйкова В. І. 2949 
Чумак Л. І. 2943 
Чуприна Г. П. 2558 
Чутова Н. П. 2001 
Чухно І. А. 2389 
Чуча П. О. 3449 
Шабалін Б. Г. 2567 
Шабаліна О. М. 3403 
Шабанов Р. Ю. 3197 
Шабдінов М. Л. 2458 
Шабуніна В. В. 3478 
Шаверський В. К. 3411 
Шай Д. С. 2766 
Шайкіна О. О. 2559 
Шандра Р. С. 2210 

Шапкін А. С. 2877 
Шаповал В. М. 1894 
Шарко І. О. 2091 
Шаров С. В. 2560 
Шатілова О. А. 2835 
Шатковський М. М. 1847 
Шашенко Д. О. 3125 
Швед О. П. 3597 
Швець В. П. 2690 
Шворнікова Г. М. 3110 
Швороб Г. М. 2164 
Шебаніц Д. М. 3551 
Шевцова С. М. 2409 
Шевченко Є. О. 2078 
Шевченко М. О. 2029 
Шевченко Н. В. 3598 
Шевченко Н. О. 2165 
Шевчишен М. Ю. 3541 
Шевчук Г. С. 1956 
Шевчук І. А. 2750 
Шевчук Т. С. 3514 
Шегда Л. В. 3400 
Шегда Л. М. 2595 
Шегинський О. В. 3343 
Шейко Н. В. 3220 
Шекспір У. (3437) 
Шелехов І. В. 3364 
Шепетько О. Є. 2944 
Шептуха А. О. 2945 
Шеременко Н. М. 2004 
Шеремет В. М. 3029 
Шеремет Я. О. 2700 
Шершньова О. В. 2390 
Шеховцова Т. А. 3500 
Шикалова Т. В. 3019 
Шилова К. А. 3496 
Шинкаренко Л. І. 2461 
Шишка І. Р. 2322 
Шишкін О. С. 1813 
Шишкіна О. О. 3381 
Шкарупа К. В. 2263 
Шквир Т. М. 3202 
Шкіль Л. Л. 1914 
Шкільняк С. С. 1807 
Шкляєва Г. О. 2561 
Шкоденко М. М. 3344 
Школяренко В. І. 3441 
Шликова О. В. 3492 



   

 
258

Шляхов І. М. 2986 
Шмельов І. С. (3503) 
Шовкун Л. В. 3177 
Шолухо Н. Є. 1915 
Шоп І. В. 2878 
Шостак М. В. 3552 
Шпильовий І. Ф. 3247 
Шпорт К. С. 3413 
Штаєр Л. О. 3365 
Штерн М. (2598) 
Штомпель Г. В. 2946 
Штомпель М. А. 3064 
Штурмак Н. Л. 2211 
Шубенко Н. О. 2562 
Шульженко Д. І. 1921 
Шумакова Т. О. 3111 
Шумило Ю. О. 3304 
Щербак Т. Л. 1814 
Щербіна І. М. 3003 
Щєрбінін О. О. 2958 
Юмина Ю. М. 2771 
Юр'єва П. Б. 2183 
Юркевич О. В. 2666 

Юрченко В. В. 3553 
Юрченко В. І. 2391 
Юрченко О. Б. 1881 
Юсенко А. А. 2596 
Юськів Б. М. 1978 
Юхименко О. О. 2992 
Ющишина Л. О. 2166 
Ягьяєв Е. Е. 3112 
Ядранський Д. М. 1985 
Якимчук Н. Я. 2355 
Якимчук О. М. 3401 
Яковенко В. Г. 2167 
Яковлев О. В. 1889 
Яковлєв М. В. 2012 
Яковлєва Н. І. 2005 
Якубін О. Л. 2013 
Янко Р. В. 2809 
Янченко І. М. 2295 
Ярема Н. І. 2856 
Яремко Г. З. 2296 
Яремчук І. В. 3482 
Яремчук К. О. 2264 
Яремчук Н. В. 1957 

Ярий Р. О. 2440 
Яріко М. О. 1890 
Ярошевський О. А. 2973 
Ярошко О. З. 2033 
Ярощук В. М. 2346 
Ярощук І. Д. 2563 
Ясер С. Х. Алшантті  
 2879 
Яскал І. В. 2108 
Яськів О. І. 3339 
Яхкінд В. П. 3305 
Ях'я Алі Хасан  
Обайдат 2655 
Яценко Д. М. 2307 
Яценко К. В. 2984 
Яценко Л. В. 3268 
Яценко М. В. 2168 
Яценко М. С. 2109 
Яценко С. В. 3167 
Яшар Кемаль (3413) 
Ящеріцин Є. В. 3334 
Ящищак О. Р. 2323 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Автономна Республіка Крим 
 бальнеотерапія 2837 
 держ. право 2232 
 екологія 2568 
 лікар. рослини 3216 
 насінництво 3197 
 освіта 2401 
 палеонтологія 2737 
 початк. освіта 2430 
 проф. хвороби 2810 
 регіон. економіка 2170 
 садівництво 3205 
 селекція 3197 
 соц. виховання 2430 
 стоматол. хвороби 2921 
 стратиграфія 2737 
 шкідники рослин 3205 
Англія 
 літературознавство 3488 
Анґола 
 геологія  2726 
 родовища алмазів 2726 
Білорусь 
 екон. інтегр. 2193 

 історія 3568 
Бузький лиман 
 донні відклади 2725 
 екологія 2725 
Буковина 
 діалекти 3471 
Велика Британія 
 вища аграр. освіта  2474 
 вища освіта 2473 
 історія 3558 
 менеджмент 2473 
 мовознавство 3423 
 преса 3546 
Візантія 
 історія 3596 
Вінницька обл. 
 соц. географія 3536 
Волинська обл. 
 архітектура 3385 
 геогр. ландшафти 3537 
Волинське Полісся 
 екологія 2789 
 фауна 2789 
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Дніпро, р. 
 екологія 3164 
Дніпровсько-Дністровська лісостеп. зона 
 фауна 2786 
Дніпропетровська обл. 
 засоби мас. інформації 2001 
Дністер, р., басейн 
 вод. ресурси 2077 
 гідрологія 2740 
 флора  2774 
Донбас 
 економіка пром. вир-ва 3551 
 захист рослин 3204 
 техноген. забруднення 3204 
Донецьк 
 архітектура 3386 
Донецька обл. 
 мовознавство 3458 
Друга Річ Посполита 
 історія 3562 
Дубно, м., Рівнен. обл. 
 екологія 2569 
Європа 
 гончарство 3388 
 етнологія 3388 
 метеорологія 2736 
 міжнар. право 2212 
 худож. культура 3382 
Європейський Союз 
 геополітика 2022 
Житомирська обл. 
 географія 3527 
 екологія 3527 
 екосистеми 2749 
 християн. конфесії 1973 
Закарпатська обл. 
 етніч. спільноти 1992 
 місц. самоврядування 2016 
 регіон. економіка 2097 
Запорізька обл. 
 географія 3528 
 туризм 3528 
Західна Європа 
 дизайн 3389 
Західна Україна 
 вокал. музика 3393 
 ґрунтознавство 3188 
 землеробство 3188 

 лісівництво 3161 
 мовознавство 3466 
 музика 3398 
Західне Полісся 
 ґрунтознавство 3201 
 лісівництво 3160 
 селекція 3160 
 удобрення 3201 
Західний Буг, р., басейн 
 ґрунтоутворення 2732 
 флора 2774 
Імперія Цин 
 історія 3558 
Інгульський мега блок, Укр. щит 
 геомагнетизм 2722 
 родовища алмазів 2722 
Індія 
 зовніш. політика 2023 
Італія 
 історія 3590 
 міжнар. відносини 3590 
Йорданія 
 бух. облік 3260 
 оподаткування 3260 
Канада 
 вища освіта 2473 
 менеджмент 2473 
Карибський регіон 
 міжнар. політика  2026 
Київ 
 іст. джерела 3553 
 флора 2775 
Київська обл. 
 екологія 2103 
 економіка п-в 1877 
 лісівництво 3165 
 охорона земель 2103 
 ринок праці 3532 
 соц. географія 3532 
 швейн. п-ва 1877 
Київська Русь 
 етнокультура 1888 
 історія 3552 
Київське воєводство 
 історія 3543 
Китай 
 вища освіта 2511 
 гендер. відносини 1966 
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 історія 3556 
 культура 3554 
 літературознавство 3508 
 музика 2511 
 філософія 1966 
 хореографія 2511 
 чайні традиції 3554 
Китай, оз., Одес. обл. 
 гідрологія 2741 
Кіровоградська обл. 
 регіон. географія 3542 
КНР 
 зовніш. політика 2027 
Країни Захід. Європи 
 вища аграр. освіта 2474 
Країни СНД 
 конституц. право 2237 
Країни Схід. Європи 
 зовніш. торгівля 2185 
Країни Центр. Європи 
 зовніш. торгівля 2185 
Краматорськ, м., Донец. обл. 
 економіка п-в 2055 
 машинобудування 2055 
Кривбас 
 гірн. п-ва 2182 
 конкуренція (екон.) 2182 
Лівобережна Україна 
 добрива 3199 
 корм. культури  3214 
 овочівництво 3199 
 освіта 2398 
Луганськ 
 ґрунтознавство 3203 
 екологія 3203 
Луганська обл. 
 музика 3401 
Львів 
 землекористування 2107 
 камер. музика 3392 
Львівська обл. 
 геогр. ландшафти 3529, 3539 
 охорона земель 2100 
Молдова 
 міжнар. договори 2311 
Наддніпрянська Україна 
 весіл. обряди 2566 
 історія 3584 

Німеччина 
 зовніш. політика 2028 
 педагогіка 2410 
 серед. освіта 2454 
 стат. виховання 2454 
Одеська обл. 
 гідрологія 2741 
Опілля 
 ґрунтознавство 3187 
Осницько-Рівненський блок, Укр. щит 
 геологія 2724 
Передкарпаття 
 ґрунтознавство 3196 
 землеробство 3196 
Перуджа, м., Італія 
 діалекти 3444 
Південна Азія 
 політика 2023 
Південна Україна 
 агрохімія 3200 
 виноградарство 3217 
 ґрунтознавство 3186 
 демографія 3585 
 історія 3572, 3579, 3585, 3598 
 культ.-освіт. закл. 3598 
 лісівництво 3167 
 літературознавство 3498 
 олійні культури 3186 
 садівництво 3200 
Південно-Східна Європа 
 історія 3560 
Північна Америка 
 філософ. вчення 1903 
Північна Буковина 
 історія 3589 
 соц.-екон. розв. 3589 
Поділля 
 антропоген. ландшафти 3530 
 духовн. культура 1993 
 етнографія 2564 
 уніатство 1975 
Польща 
 вища освіта 2475 
 вища техн. освіта 2492 
 демократія 2007 
 екон. інтегр. 2193 
 історія 3565 
 податк. система 2126 
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 право 2206 
 фіз. культура 2475 
Правобережна Україна 
 архітектура 3384 
 геогр. ландшафти 3534 
 ґрунтознавство 3185 
 добрива 3202 
 зерн. культури 3202 
 історія 3581, 3587, 3592 
 кримін. судочинство 2290 
 флора 2780 
Прага 
 вища пед. освіта 2499 
Приазов'я 
 тваринництво 2754 
Присамар'я Дніпровське 
 екологія 2747 
Прут, р., басейн 
 флора 2774 
Рим 
 збройні сили 3566 
 історія 3566-67 
Римська імперія 
 історія 3563 
Рівненська обл. 
 геогр. ландшафти 3537 
 держ. упр. 2390 
 екологія 2569 
 туризм 2390 
Річ Посполита 
 право 2206 
Російська імперія 
 економіка 2051 
 історія 3561 
 фінанси 2051 
Росія 
 геополітика 2022 
 музика 3395 
Румунія 
 зовніш. політика 2029 
Середнє Придніпров'я 
 біогеоценози 2746 
 фауна 2787 
Слобідська Україна 
 дошк. виховання  2426 
Словечансько-Овруцький кряж, Жито-
мир. обл. 
 екосистеми 2749 

СРСР 
 історіографія 3547 
 політ. лідерство 2002 
Східна Галичина 
 воєн. історія 2392 
Східна Європа 
 демократія 2012 
 історія 3557, 3563, 3565 
 кооп. рухи 3557 
Східна Україна 
 агротехніка 3211 
 зерн. культури 3210-11 
 зернобоб. культури 3193 
 селекція 3193, 3210 
Східний Буг, р., басейн 
 гідрологія 2740 
Східноєвропейська платформа 
 геологія 2739 
 родовища міді 2739 
США 
 вища освіта 2473 
 геополітика 2022 
 зовніш. політика 2026 
 менеджмент 2473 
 міжнар. політика 2024 
 мовознавство 3423 
 музика 3396 
 політ. партії 2038 
Угорщина 
 бух. облік 3262 
Україна 
 автодор. трансп. 2243 
 аграр. право 2340 
 агролісомеліорація 3163 
 агропром. вир-во 2044 
 адм. право 2221-22, 2227, 
  2229, 2234, 2238-39, 2241, 
  2243-44, 2247-48, 2250-53, 
  2255, 2260-63, 2377 
 адм. юстиція 2326 
 акушерство 2565 
 анархізм 3547 
 аудит 3267 
 банк. справа 1864, 1977, 2112, 
  2122, 2124-25, 2301 
 бірж. діяльн. 2244 
 бух. облік 3260, 3262 
 вибори 2019 
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 викон. влада 2256 
 вир-во зерна 2045, 2340 
 витрати (економіка) 3299 
 вища освіта 2177, 2247, 2347, 2354, 
  2475, 2509, 2511, 2526, 2539 
 вища пед. освіта 2499, 2529 
 військ. історія 2031 
 військ. освіта 2385 
 внутр. політика 2020-21 
 вокал. музика 3400 
 генеалогія 3543 
 географія 3541 
 гігієна 2812 
 гімназії 2416 
 госп. договори 2299 
 госп. право 2297 
 ґрунтознавство 3191 
 демократія 2007, 2010 
 держ. безпека 2263 
 держ. борги 2191 
 держ. контроль 2343 
 держ. політика 2009, 2361, 2363, 
  2366, 2368 
 держ. служба 2344 
 держ. упр. 2346-48, 2353-54, 
  2364, 2381-82, 2389, 2391 
 держ. фінанси 2355 
 державотворення 2386 
 дипломатія 3571 
 договори та угоди 2372 
 доходи населення 2066 
 дошк. виховання 2421 
 екол. безпека 2238 
 екол. політика 2017 
 екол. право 2341 
 екологія 2788 
 екон. безпека 2367 
 екон. інтегр. 2193 
 екон. інформація 2172 
 екон. політика 2173 
 економіка п-в 1854, 3279, 3302 
 економіка сіл. госп-ва 2171 
 електроенергетика 2607 
 естетика 1893, 1913 
 етнологія 2565 
 живопис 3390 
 житл. право 2283 
 законодав. діяльн. 2202 

 залізн. трансп. 1854, 2167, 
  2169, 2175, 3302 
 засоби мас. інформації 1988 
 збройні сили 2221 
 земел. реформи 2305 
 землеробство 3191 
 злочинність 2255 
 зобов'яз. право  2312 
 зовніш. політика 2030-33 
 зовніш. торгівля 2189 
 інвестиції 2045, 2064 
 інновації 2059, 2167, 2181 
 інформ. технології 2144 
 іпотеч. кредитування 2114 
 іст. т-ва 1891 
 історіографія 3547, 3549, 3552 
 історія 3569-71, 3573, 3575-78, 
  3580, 3582-83, 3586, 3588, 
  3590-91, 3593, 3595-97 
 камер. музика 3397 
 книгодрукування 1889 
 конкуренція (екон.) 2181 
 конституц. право 2219, 2237, 
   2257, 2259 
 конярство 2806 
 кормовиробництво 3213 
 кримін. право 2268, 2280, 2288, 
  2294, 2296 
 кримін. судочинство 2267, 
  2275-76, 2282-83 
 кримін.-викон. право 2236 
 культур. спадщина 2248 
 культура 1889, 2020, 3525 
 культуротворчість 1887 
 лібералізм 2039, 2041 
 лікар. рослини 2830 
 ліс. госп-во 3159 
 літературознавство 3525 
 логопедія 2539 
 машинобудування 3279, 3299 
 мед. страхування 2222 
 металургія 2173 
 метеорологія 2735 
 митна справа 2241 
 міжкультур. комунікація 1984 
 міжнар. відносини 2194, 3590 
 міжнар. договори 2311 
 міжнар. фінанси 2191 
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 міжнац. відносини 2414 
 міліція 2359 
 місц. самоврядування 2021, 2357, 
  2365, 2374, 2378, 2380 
 місц. упр. 2261 
 морал.-етич. виховання 2402 
 музика 2511, 2526, 3395 
 наркоманія 2294 
 наук. дослідж. 3577 
 наука 3582 
 нафт. родовища 3120 
 овочівництво 3218 
 олійні культури 2171 
 оподаткування 2123, 2319, 3260 
 орг. вир-ва 3283 
 оренда землі 2099 
 освіта 2201, 2353, 2403-04, 
  2407, 2416 
 освіта дорослих 2460-61 
 охорона здоров'я 2366 
 охорона пам'яток 2260 
 парламент. партії 2034 
 парламентаризм 2037 
 педагогіка 2399 
 підприємництво 2377 
 пісен. фольклор 1893 
 податк. система 2126 
 податк. служба 2373 
 політ. вчення 2006 
 політ. конфлікти 2018 
 політ. культура 1988, 2004 
 політ. лідерство 2002 
 політ. опозиція 2035 
 політ. партії 2040 
 політ. рухи 3573 
 політ. соціологія 2019 
 початк. освіта 2431, 2437 
 права людини 2231 
 правн. громад. орг. 2229 
 право 2201, 2206, 2210 
 правоохорон. органи 1955, 2230, 
  2262, 2300, 2372, 2385, 2475 
 православ. духовенство 3588 
 прикордон. служба 3586 
 природ. освіта 2437 
 продуктивність праці 2086 
 прокуратура 2279, 2329 
 пром. вир-во 2368 

 пром. дизайн 3383 
 проф. хвороби 2812 
 профспілки 2334 
 регіон. економіка 2066, 2092, 
  2096, 2098, 2104, 2106, 
  2108, 2363, 2382 
 реклама 1886 
 реліг. орг. 2251 
 релігія 2030 
 ринк. економіка 2172 
 родовища корис. копалин 2738 
 роздріб. торгівля 2123 
 свинарство 3231 
 сертифікація 1885 
 сіл. госп-во 2064, 2394 
 сімейні відносини 1989 
 сімейне виховання 2408 
 сімейне право 2315 
 соц. виховання 2414 
 соц. відносини 1999 
 соц. географія 3538 
 соц. захист 2393 
 соціологія 2176 
 спадк. право 2314 
 статистика 1977 
 страхування 2394-95 
 суднобудування 3151 
 судноплавство 2174 
 судоустрій 2239, 2327 
 текстил. пром-сть 3348 
 топогр. анатомія 2795 
 топогр.-геодез. роботи 1885 
 торгівля 2183, 3569 
 трансп. договори 2308 
 трансплантологія 2364 
 транспорт 2189 
 труд. зайнятість 2361 
 труд. право 2330, 2334-35 
 туризм 2144, 2176, 3538 
 фауна 2788 
 фізіологія 2806 
 філософ. вчення 1905 
 фін. капітал 2122 
 фін. контроль 1864, 2234 
 фін. послуги 2253, 2323 
 фін. право 2319, 2323 
 фін. ринок 2125 
 фінанси п-в 3294 
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 флора 2772, 2777, 
  2781, 2830 
 харч. пром-сть 2064, 2096 
 хореографія 2511 
 цивіл. право 2300-02 
 цивіл. процесуал. право 2324 
 цивіл. судочинство 2325 
 ціноутворення 2175 
 шкідники рослин 3218 
 юрид. психологія 1955 
Українське Полісся 
 лісівництво 3162, 3166 
 овочівництво 3219 
Український щит 
 геологія 2723-24 
 геомагнетизм 2722 
 родовища алмазів 2722 
 сейсмологія 2723 
Українські Карпати 
 геологія 1812 
УРСР 
 історія 3594 
 с.-г. техніка 3148 
УСРР 
 держ. фінанси 2387 
 історіографія 3544, 3548 
 історія 3574 
 молодіж. орг. 3548 
Франція 
 військ. справа 3446 
 зовніш. політика 2028 
 мовознавство 3446 
ФРН 
 міграц. політика 2025 

Харківська обл. 
 соц. географія 3535 
Хмельницька обл. 
 географія 3531 
 екологія 3531 
Центральна Азія 
 політика 2027 
Центральна Америка 
 філософ. вчення  1903 
Центральна Європа 
 соц. філософія 1899 
Центральне Поділля 
 геогр. ландшафти 3533 
Черкаська обл. 
 агротехніка 3190 
 овочівництво 3190 
Чернівці 
 нервові хвороби 2981 
Чехословаччина 
 внутр. політика 2016 
 історія 3564 
Чорне море 
 бактеріопланктон 2748 
 екологія 2784 
 фауна 2784 
Чорноморський регіон 
 міжнар. відносини 2194 
Шацький нац. природ. парк, Волин. обл. 
 вод. ресурси 2742 
Югославія 
 історія 3559 
Японія 
 культура 3554 
 чайні традиції 3554 
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