
   

  1

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 
"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

імені ІВАНА ФЕДОРОВА" 
 
 
 
 
 

Національна 
бібліографія України 

 
 
 
 
 
 

ЛІТОПИС 
АВТОРЕФЕРАТІВ 
ДИСЕРТАЦІЙ 

 
 
 
 
 

Державний бібліографічний  
покажчик України 

 
Виходить щоквартально 
Видається з 1999 року 

 
 

№ 3 
У двох частинах 

Частина 1 
 

(3599—6097) 
 
 
 
 
 
 
 

Київ • 2012 

IVAN FEDOROV 
BOOK CHAMBER OF UKRAINE 

STATE RESEARCH INSTITUTION 
 
 
 
 
 

National 
bibliography of Ukraine 

 
 
 
 
 
 

CHRONICLE OF 
DISSERTATION 

SYNOPSES 
 
 
 
 
 

State bibliographic 
index of Ukraine 

 
Issued quarterly 

Published since 1999 
 
 

№ 3 
In two parts 

Part 1 
 

(3599—6097) 
 
 
 
 
 
 
 

Kyiv • 2012 
 



  

  2 

Національна бібліографія України 
Серія заснована в 1999 р. 

 
 
 
 
 

Відповідальний редактор Г. О. Гуцол 
 

Укладачі: В. О. Кочупалова, Т. І. Коржановська, О. В. Клюшніченко 
 
 
 
 
 

Редагування М. С. Пащенко  
Коректура Є. А. Скляренко 

 
 
 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3730 від 17.03.1999 
 

Формат 60х841/16. 
Ум. друк. арк. 17,64.  

Тираж 149 пр. Зам. № 130. 
 
 
 

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач 
Державна наукова установа 

"Книжкова палата України імені Івана Федорова" 
просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ-94, 02660. 

Тел. 292-30-11. 
 
 

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1954 від 24.09.2004 
 

З питань придбання звертатись за тел. 292-65-73. 
 
 

 
 
 
 
 
 

© Книжкова палата України, 2012 
 



   

 
3

ЗМІСТ 

0 Загальний відділ ...............................................................................................4 
00 Загальні питання науки та культури ................................................................4 
02  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство ........................................................30 
06 Організації загального типу............................................................................31 
070 Газети. Преса. Журналістика..........................................................................31 
1 Філософія. Психологія ....................................................................................33 
2 Релігія. Теологія (богослов'я) .........................................................................55 
3 Суспільні науки ...............................................................................................56 
31 Демографія. Соціологія. Статистика..............................................................56 
32 Політика ...........................................................................................................64 
33 Економіка. Економічні науки .........................................................................73 
34 Право. Юриспруденція .................................................................................123 
35 Державне адміністративне управління. Військова справа .........................172 
36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб ..........................187 
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля ......................................................188 
39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор .............................242 
5 Математика та природничі науки ................................................................244 
502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія ..........244 
51 Математика ....................................................................................................247 
52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія ......................254 
53 Фізика .............................................................................................................256 
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія ............................................................275 
55 Геологія. Науки про Землю ..........................................................................285 
56 Палеонтологія ................................................................................................289 
57 Біологічні науки загалом...............................................................................290 
58 Ботаніка ..........................................................................................................300 
59 Зоологія ..........................................................................................................303 
6 Прикладні науки. Медицина. Техніка .........................................................307 
61 Медичні науки ...............................................................................................307 
62 Машинобудування. Техніка загалом ...........................................................391 
63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.  

Рибне господарство .......................................................................................429 
65 Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту,  

торгівлі, поліграфії 
Бухгалтерська справа, рахівництво. Зв'язок з громадськістю ....................455 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі ...............475 
67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка промисловість загалом ......487 
69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи........................................................................493 
7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт....................494 
8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство...............508 
81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови................................................................508 
82 Художня література. Літературознавство ...................................................524 
9 Географія. Біографії. Історія.........................................................................538 
91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн....................538 
93/94 Історія .............................................................................................................541 

Іменний покажчик .........................................................................................561 
Географічний покажчик................................................................................593 



   

 
4 

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

3599. Курок О. І. Еволюція наукової думки про ґрунти (80-ті рр. ХІХ — ХХІ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й 
техніки" / Курок Олександр Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. 
держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 
2011. — 33 с. — Бібліогр.: с. 29—31 (21 назва). — 100 пр. — [2011-1094 А] 

 УДК 001.891:631.4]"18/20" 

На ступінь кандидата 
3600. Бірюк А. М. Відділ сільськогосподарських наук АН УРСР: становлення 

та діяльність (1945—1956 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Бірюк Андрій Миколайович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 
Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1048 А] УДК 001.32:63](477)"1945/1956" 

3601. Погребняк Н. М. Науково-дослідна робота студентів у системі вищої 
педагогічної освіти Великобританії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Погребняк Наталія 
Миколаївна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-2742 А] УДК 001.891-057.875:378.4(410) 

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

На ступінь доктора 
3602. Шинкаренко В. І. Експериментальні методи оцінки часової та функ-

ціональної ефективності алгоритмів у програмно-апаратних середовищах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. 
забезп. обчисл. машин і систем" / Шинкаренко Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. 
— К., 2010. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (44 назви). — 
100 пр. — [2010-6639 А] УДК 510.5:004.05 

На ступінь кандидата 
3603. Антонова І. В. Система оцінки ризику розвитку професійно обумовлених 

захворювань на основі нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Антонова Ірина 
Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т"]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-2257 А] УДК 004:613.62 

3604. Артьомова А. В. Інформаційна технологія обробки результатів попередніх 
випробувань для оцінки витрат виробництва продукції в авіаційному приладобуду-
ванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Ін-
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форм. технології" / Артьомова Аліна Вадимівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2262 А] УДК 004:657.47 

3605. Жабіна В. В. Методи і засоби підвищення ефективності реалізації 
дрібнозернистого паралелізму в системах реального часу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Жабіна Валентина Валеріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-3312 А] 

 УДК 004.27 
3606. Зюзя О. А. Методи захисту інформації від її реконструкції аналізом спо-

живання потужності в термінальних компонентах комп'ютерних систем : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. систе-
ми та компоненти" / Зюзя Олександр Андрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2011-1078 А] УДК 004.056 

3607. Каїра В. В. Інформаційна технологія визначення функціонального стану 
та терміну дозрівання кератиноцитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Каїра Василь Васильович ; Донец. 
нац. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-2491 А] УДК 004:576.08 

3608. Карпов А. В. Методика визначення контрольованої зони приміщення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук НАУ : [спец.] 05.13.21 "Сис-
теми захисту інформації" / Карпов Андрій Віталійович ; Нац. авіац. ун-т, Ін-т 
аеронавігації. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
60 пр. — [2011-3411 А] УДК 004.056.5:537.87 

3609. Олешко О. І. Методи прискореного криптоаналізу БСШ на основі аналізу 
стійкості зменшених моделей прототипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Олешко Олег 
Іванович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 24 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6664 А] УДК 004.056 

3610. Політило Р. В. Комп'ютеризовані вимірювальні засоби підвищеної 
точності для охоронних систем важливих об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Політило Роман Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2743 А] 

 УДК 004.03:681.2 
3611. Солобуто Л. В. Інформаційна технологія створення базового електрон-

ного комплексу навчальних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Солобуто Лариса Вадимівна ; 
Херсон. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — 
Херсон, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1793 А]
 УДК 004 

3612. Турченко Ю. О. Методи і засоби підвищення ефективності контролю 
помилок передачі та зберігання даних в комп'ютерних системах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та ком-
поненти" / Турченко Юрій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-1187 А] УДК 004.052.42 
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3613. Шараєвський Г. І. Нейромережеві програмні засоби для автоматичної 
діагностики елементів обладнання атомних електростанцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. 
машин і систем" / Шараєвський Георгій Ігорович ; НАН України, Ін-т пробл. моде-
лювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 
— К., 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 110 пр. — [2011-1824 А]
 УДК 004.032.26:621.039 

3614. Широков О. В. Методи формування S-блокових конструкцій випадкового 
типу з покращеними показниками стійкості для блокових симетричних шифрів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи 
захисту інформації" / Широков Олексій Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. 
— Х., 2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6397 А]
 УДК 004.056.5 

3615. Шпортько О. В. Підвищення ефективності стиснення кольорових зоб-
ражень у форматі PNG : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Шпортько Олек-
сандр Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. 
— Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — 
[2011-2958 А] УДК 004.04 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь доктора 
3616. Сергієнко А. М. Моделі, методи та засоби синтезу обчислювальних сис-

тем обробки потоків даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Сергієнко Анатолій Михайло-
вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 32 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 23—29 (62 назви). — 100 пр. — [2011-2809 А] УДК 004.383 

На ступінь кандидата 
3617. Гарнага В. А. Двотактні підсилювачі постійного струму для багатороз-

рядних АЦП і ЦАП, що самокалібруються : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Гарнага Володимир 
Анатолійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0708 А] УДК 004.3'144 

3618. Зайченко С. О. Моделі й методи функціональної верифікації цифрових 
систем на основі темпоральних асерцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ют. системи та компоненти" / Зайченко Сергій 
Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (33 назви). — 120 пр. — [2011-2078 А] 

 УДК 004.383.3 
3619. Лебедев Д. Ю. Мікрокомп'ютерні засоби слухового скринінгу новонарод-

жених на основі методів педіатричної аудіометрії та реєстрації отоакустичної емісії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та 
мед. прилади і системи" / Лебедев Денис Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. 
— [2011-2589 А] УДК [004.382.7:681.883.42]:616.28-053.31 

3620. Маоель Саід Моуафак Монтаха. Моделі, методи та засоби контролю 
мантис за спрощеною операцією для робочого діагностування обчислювальних 
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пристроїв із плаваючою точкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Маоель Саід Моуафак 
Монтаха ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0908 А] УДК 004.315 

3621. Решетнік О. О. Високопродуктивні АЦП із змінними тривалостями 
тактів порозрядного наближення з ваговою надлишковістю : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Решетнік Олександр Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1758 А] 

 УДК 004.387 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 
3622. Безносик О. Ю. Автоматизація синтезу схемних макромоделей компонентів, 

що описуються системами диференціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / 
Безносик Олександр Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2010-6444 А]
 УДК 004.4 

3623. Биковий П. Є. Методи і засоби оптимізації функціонально-вартісних ха-
рактеристик комп'ютеризованих систем сигналізації на основі генетичного алгорит-
му : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 
"Комп'ютер. системи та компоненти" / Биковий Павло Євгенович ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2010-6882 А] УДК 004.415:654.924 

3624. Вавіленкова А. І. Методи та алгоритми автоматизованого формування 
логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Вавіленкова 
Анастасія Ігорівна ; НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем, [Нац. авіац. ун-т]. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-6971 А]
 УДК 004.421 

3625. Жереб К. А. Моделі та засоби програмування ефективних паралельних 
обчислень на основі техніки переписувальних правил : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і 
систем" / Жереб Костянтин Анатолійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глуш-
кова, [Ін-т програм. систем]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-0152 А] УДК 004.424 

3626. Зуауі Рамзі. Побудова енергоефективних тестів та ідентифікуючих 
послідовностей цифрових схем на основі методу симуляції відпалювання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи 
та компоненти" / Зуауі Рамзі ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — 
Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-3354 А] УДК 004.415 

3627. Корольова Я. Ю. Синтез однорідних клітинних мереж із вбудованими 
засобами тестового діагностування, що реконфігуруються : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компонен-
ти" / Корольова Яна Юріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0848 А] 

 УДК 004.4 
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3628. Корпань Я. В. Удосконалення таблично-алгоритмічного методу та моде-
лей спеціалізованих кодоперетворювачів для проблемно-орієнтованих систем : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. систе-
ми та компоненти" / Корпань Ярослав Васильович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — 
Черкаси, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-2543 А] УДК 004.415.3 

3629. Левчук О. М. Проблемно-орієнтовані інформаційні технології для цілеспря-
мованих систем, які функціонують у середовищах, що складно формалізувати : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Левчук Олександр Миколайович ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр 
інформ. технологій і систем. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-1339 А] УДК 004.4 

3630. Лисенко С. М. Адаптивна інформаційна технологія діагностування 
комп'ютерних систем на наявність троянських програм : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Лисенко Сергій 
Миколайович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2010-6896 А] 

 УДК 004.491.42 
3631. Мезел Х. Таві. Математичні та комп'ютерні моделі в квантовій інформа-

тиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 
моделювання та обчисл. методи" / Мезел Х. Таві ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-1653 А] УДК 004.41:530.145 

3632. Мельник М. Р. Моделі та методи автоматизованого проектування шумо-
захисних екранів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Мельник Михайло Романович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2011-2645 А] УДК 004.414.2:628.517.2 

3633. Олійник В. В. Автоматизація процесу керування вибором засобів упо-
рядкування середовища у гнучких комп'ютерно-інтегрованих системах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 
керування" / Олійник Володимир Валентинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-1943 А] УДК 004.4 

3634. Парфірова Т. С. Експлікативне програмування у макрокомпозиційних 
середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.03 
"Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Парфірова Тетяна Сергіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-1359 А] УДК 004.415.2 

3635. Слюняєв А. С. Методика побудови інтелектуальної інформаційно-
керуючої системи аеропорту на основі мультиагентного підходу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Слюняєв 
Артем Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1388 А] 

 УДК 004.4 
3636. Смаковський Д. С. Прикладні програмні засоби для реалізації адаптивних 

алгоритмів розрахунку процесів теплопередачі в системах охолодження на теплових 
трубах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 
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"Мат. та програм. забезп. обчисл. машин та систем" / Смаковський Денис Сергійович ; 
НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-6545 А] УДК 004.421:621.1 

3637. Соколова Є. В. Інформаційна технологія забезпечення вірогідності та 
актуальності даних при випробуваннях складних технічних комплексів : автореф. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Со-
колова Євгенія Віталіївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. 
ін-т". — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-0617 А] УДК 004.413:629.78.064.018 

3638. Титенко С. В. Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи 
керування інформаційно-навчальним Web-контентом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і 
систем" / Титенко Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в 
енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Нац. техн. ун-т України "КПІ"]. — К., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-2862 А] 

 УДК 004.4:004.774.6СМS 
3639. Хамза Алі Юсеф Альшавабкех. Автоматизація структурного синтезу 

мікроелектромеханічних систем та аналіз їх динаміки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Хамза Алі Юсеф 
Альшавабкех ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-0557 А] УДК 004.414.2:004.942 

3640. Чернецький Є. В. Система автоматизованого контролю параметрів спа-
лювання в теплоенергетичних установках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Чернецький 
Євгеній Вячеславович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Держ. вищ. 
навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1820 А] УДК 004.4 

3641. Шкільняк О. С. Дослідження композиційно-номінативних модальних та 
темпоральних логік : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Шкільняк Оксана 
Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1432 А] УДК 004.42 

3642. Штельмах І. М. Методи і засоби забезпечення ефективності обробки 
запитів у комп'ютерних системах із множинним доступом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Штельмах Ігор Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1830 А] УДК 004.4 

004.6 Дані 

На ступінь доктора 

3643. Берко А. Ю. Методи та засоби інтеграції даних у відкритих інформа-
ційних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.03 
"Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Берко Андрій Юліанович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 
(66 назв). — 100 пр. — [2011-3044 А] УДК 004.6 



   

 
10 

На ступінь кандидата 
3644. Богатирьова Ю. О. Теорія мультимножин та її застосування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. 
забезп. обчисл. машин і систем" / Богатирьова Юлія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2011-1287 А] УДК 004.65 

3645. Іванов В. Г. Проектування топології багатошарових цифрових систем на 
кристалах з урахуванням завадостійкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Іванов 
Віталій Геннадійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3362 А] УДК 004.67 

3646. Мелащенко А. О. Інструментарій та методи інтероперабельності Національ-
ної системи електронного цифрового підпису : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і 
систем" / Мелащенко Андрій Олегович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глуш-
кова. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-0311 А] УДК 004.67 

3647. Поляков С. А. Композиційна семантика ядра SQL-подібних мов : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. 
забезп. обчисл. машин і систем" / Поляков Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-1960 А] УДК 004.655 

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

На ступінь кандидата 
3648. Березко О. Л. Методи та засоби персоніфікації інформаційного напов-

нення у глобальній системі World Wide Web : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і сис-
тем" / Березко Олександр Леонідович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-3041 А] 

 УДК 004.738.5 
3649. Булгакова О. С. Узагальнений ітераційний алгоритм індуктивного мо-

делювання з застосуванням мережевих технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Булгакова Олексан-
дра Сергіївна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. 
центр інформ. технологій та систем. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3092 А] УДК 004.7 

3650. Гломозда Д. К. Координація в асинхронних обчислювальних мережах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та 
програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Гломозда Дмитро Костянтинович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2011. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1691 А] УДК 004.7 

3651. Грищенко В. І. Підвищення ефективності багатоядерних мережних 
процесорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 
"Комп'ютер. системи та компоненти" / Грищенко Віктор Ігорович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3213 А] УДК 004.715 
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3652. Дуднік А. С. Метод підвищення продуктивності безпроводових 
комп'ютерних мереж на основі міжрівневої взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Дуднік Андрій Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3287 А] УДК 004.732 

3653. Жданович О. В. Дослідницькі ресурси історичної тематики в мережі 
Інтернет: створення та використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / 
Жданович Олексій Вікторович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-7046 А] 

 УДК 004.738.5:93 
3654. Зіатдінов О. Ю. Методи та засоби виявлення аномалій у корпоративних 

мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 
"Комп'ютер. системи та компоненти" / Зіатдінов Олексій Юрійович ; Держ. екон.-
технол. ун-т трансп., [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-1493 А] УДК 004.738 

3655. Краковецький О. Ю. Інформаційна технологія оптимізації пошуку 
документів у веб-системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Краковецький Олександр Юрійович ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-0858 А] УДК 004.738.1 

3656. Куценко С. В. Моделі, методи та компоненти для комп'ютерних систем 
пожежних сигналізацій на базі технології ZigBee : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Ку-
ценко Станіслав Васильович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Акад. пожеж. безпеки 
ім. Героїв Чорнобиля М-ва надзв. ситуацій України]. — Черкаси, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2011-2583 А] 

 УДК 004.722:614.842.4 
3657. Лабжинський В. А. Мультиагентна технологія синтезу розподілених 

ієрархічних систем обробки даних : (на прикл. СОД екол. моніторингу) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Лабжинський Володимир Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 
— К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0264 А]
 УДК 004.75 

3658. Риндич Є. В. Моделі та інформаційна технологія побудови корпоративних 
конференц-систем в ІР-мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Риндич Євген Володимирович ; НАН України, 
Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-1759 А] УДК 004.7:004.942 

3659. Тимошик Н. П. Вдосконалення принципів побудови та функціонування 
приманок в задачах захисту комп'ютерних систем та мереж : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо-
ненти" / Тимошик Назар Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2964 А] 

 УДК 004.7.056.5 
3660. Холявкіна Т. В. Розподілена комп'ютеризована система моніторингу 

польотної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Холявкіна Тетяна Володимирівна ; 
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Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1419 А] УДК 004.7:656.7 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 
3661. Бісікало О. В. Основи теорії та засоби розуміння сенсу електронного 

текстового контенту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Бісікало Олег Володимирович ; 
НАН України, Ін-т пробл. мат. машин і систем, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2011. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (48 назв). — 100 пр. — [2011-3061 А] 

 УДК 004.81 

На ступінь кандидата 
3662. Афонін А. О. Повні методи пошуку виведення в системах логічного програму-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.01 
"Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Афонін Андрій Олександрович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2011. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 120 пр. — [2011-3019 А] УДК 004.89 

3663. Баклан Я. І. Інформаційні технології на основі байєсових мереж для 
розпізнавання користувачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Баклан Ярослав Ігорович ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т приклад. систем. аналізу]. — К., 2011. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0016 А] 

 УДК 004.855 
3664. Вікторов Є. О. Гібридні еволюційні нейронні мережі та їх навчання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби 
штуч. інтелекту" / Вікторов Євген Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектро-
ніки. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2011-2352 А]
 УДК 004.8.032.26 

3665. Головянко М. В. Методи та модель верифікації знань для інтелек-
туалізації WEB-контенту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Головянко Марія Валенти-
нівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0102 А] УДК 004.89:004.415.5 

3666. Горда Д. О. Моделювання динаміки станів гідравлічного слідкуючого 
рульового приводу в САПР будівельних машин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / 
Горда Дмитро Олегович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2011-2401 А] УДК 004.896:62-82 

3667. Долотов А. І. Самонавчанні спайк-нейронні мережі в задачах інтелек-
туального аналізу даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Долотов Артем Ігорович ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2011-2071 А] УДК 004.8.032.26 

3668. Дядюшенко О. О. Моделі, метод та програмно-апаратні засоби 
первинної обробки даних за фактом пожежі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Дядюшенко 
Олександр Олександрович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Акад. пожеж. безпеки 
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ім. Героїв Чорнобиля М-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи]. — Черкаси, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-7010 А] УДК 004.891 

3669. Кеберле Н. Г. Обчислювальні методи верифікації темпоральних обме-
жень цілісності в процесі управління змінами в онтологіях : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-
ди" / Кеберле Наталія Геннадіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Запоріз. нац. 
ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-2504 А] УДК 004.82:004.42 

3670. Кроптя А. В. Моделі багатовимірних ризиків в корпоративних системах 
підтримки прийняття рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Кроптя Арсеній 
Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6421 А] 

 УДК 004.855:681.518 
3671. Муляр І. В. Методика пошуку і аналізу інформації для діагностування 

обчислювальних пристроїв систем військового призначення : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Муляр 
Ігор Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Хмельниц. нац. ун-т]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-1351 А]
 УДК 004.891.3 

3672. Поліщук У. В. Ущільнення даних на основі нейроподібних структур 
автоасоціативного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Поліщук Уляна Володи-
мирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0404 А] УДК 004.8 

3673. Селякова С. М. Моделі та алгоритми інтелектуальної системи управління 
збиральною кампанією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Селякова Світлана Михайлівна ; 
Держ. ун-т інформатики і штуч. інтелекту. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6540 А] УДК 004.896:631.15 

3674. Супрун Т. С. Інтегральні моделі компараторної ідентифікації та їх засто-
сування для розпізнавання зорової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Супрун Те-
тяна Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6825 А] УДК 004.89 

3675. Ульянова О. С. Моделі та методи багатокритеріального синтезу фізичних 
структур при автоматизованому проектуванні розподілених баз даних : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації 
проектув. робіт" / Ульянова Олеся Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 
Х., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0540 А]
 УДК 004.896 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 
3676. Афанасьєва О. Ю.-Ю. Інформаційна технологія формування стеганогра-

фічних систем для цифрових графічних середовищ на основі використання багатопараме-
тричної адаптації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 
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"Інформ. технології" / Афанасьєва Олеся Юрій-Юстинівна ; Укр. акад. друкарства, [Ін-т 
пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України]. — Львів, 2011. — 36 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (44 назви). — 100 пр. — [2011-2265 А] УДК 004.921 

3677. Барсов В. І. Методи і моделі створення відмовостійких інформаційно-
управляючих систем, що функціонують у модулярній системі числення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Барсов Валерій Ігорович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. інж.-пед. акад.]. 
— Х., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34 (49 назв). — 100 пр. — [2011-2049 А]
 УДК 004.9 

3678. Виклюк Я. І. Розвиток методів та засобів математичного моделювання 
об'єктів туристичної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Виклюк Ярослав Ігорович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—37 
(73 назви). — 150 пр. — [2011-2346 А] УДК 004.942:338.48 

3679. Григор'єв П. Є. Інформаційна технологія моніторингу стану людини для 
визначення його залежності від космофізичних факторів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. і біол. інформатика та 
кібернетика" / Григор'єв Павло Євгенович ; НАН України, М-во науки і освіти України, 
Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем, [ДУ "Ін-т геронтології АМН 
України", Таврійс. гуманіт.-екол. ін-т]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (56 назв). — 100 пр. — [2010-6694 А] УДК 004.9 

На ступінь кандидата 
3680. Алі Найф Халіл Альхжуж. Математичні моделі та обчислювальні методи 

планування процесу обслуговування ієрархічними багатостадійними системами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. мо-
делювання та обчисл. методи" / Алі Найф Халіл Альхжуж ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2247 А]
 УДК 004.9 

3681. Амер Тахсин Саламех Абу-Джассар. Моделі та методи аналізу сервіс-
орієнтованих інформаційно-обчислювальних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Амер Тахсин Саламех Абу-Джассар ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. 
— 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2251 А] УДК 004.942 

3682. Анас Махмуд Абдель-Хамід Аль-Орайкат. Методи та апаратно-програмні 
засоби генерування тривимірних (воксельних) графічних примітивів для ЗD пристроїв 
відображення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 
"Комп'ютер. системи та компоненти" / Анас Махмуд Абдель-Хамід Аль-Орайкат ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2011. — 16 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1443 А] УДК 004.925.83 

3683. Богатьонкова А. І. Комп'ютерний комплекс моделювання динаміки 
фізіологічного стану людини при роботі у приміщенні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. і біол. інформатика та 
кібернетика" / Богатьонкова Алла Ігорівна ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр 
інформ. технологій та систем. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-1853 А] УДК 004.94:612 

3684. Богушевська Н. В. Автоматизація синтезу сітьових дискретно-подійних 
імітаційних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Богушевська Наталія Володимирівна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—20 (22 назви). — 120 пр. — [2011-0044 А] УДК 004.94 

3685. Волкова В. В. Методи нечіткої кластеризації політематичних текстових 
документів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 
"Системи та засоби штуч. інтелекту" / Волкова Валентина Володимирівна ; Харків. 
нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-6690 А] УДК 004.912+004.8 

3686. Гулак Н. К. Методи підвищення ступеня стиску відеоданих в інформаційних 
системах кодування зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Гулак Наталія Костянтинівна ; Нац. авіац. ун-т. 
— К., 2011. — 20 с. : іл, табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (23 назви). — 100 пр. — [2011-1594 А]
 УДК 004.9:681.5 

3687. Кавац О. О. Моделювання процесу формування мікрокристалічної структури 
металевих сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Кавац Олена Олександрівна ; Нац. 
металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-3387 А] УДК 004.942:669.17 

3688. Киричек Г. Г. Моделі, методи та інструментальні засоби інформа-
ційного забезпечення навчального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Киричек Галина Григорівна ; 
Херсон. нац. техн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3426 А] УДК 004.9 

3689. Кислиця Л. М. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень на 
основі прогнозування часових рядів в умовах багатокритеріальності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Кислиця Людмила Миколаївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1620 А] УДК 004.942 

3690. Кобильнік К. О. Моделі і методи контролю процесів рулонного рота-
ційного друку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
"Інформ. технології" / Кобильнік Катерина Олегівна ; Укр. акад. друкарства, [Харків. 
нац. ун-т радіоелектроніки]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-2513 А] УДК 004.9:655.3 

3691. Кожушко Д. Г. Методи та апаратні засоби нанесення текстур для синтезу 
зображень зворотним трасуванням у системах візуалізації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Кожушко Дмитро Геннадійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2521 А] УДК 004.925.4 

3692. Козіна Ю. Ю. Методи розпізнавання зображень у просторі вейвлет-
перетворення при контролі якості шаблонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Козіна Юлія 
Юріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 120 пр. — [2011-0832 А] УДК 004.932 

3693. Кузнєцова Н. В. Інформаційні технології байєсівського аналізу фінансових 
даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 
"Інформ. технології" / Кузнєцова Наталія Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 
— 110 пр. — [2011-0865 А] УДК 004.9:519.226 
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3694. Лисак Ю. В. Удосконалення математичних моделей та методів оптимізації 
в задачах погодження стереозображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Лисак Юрій 
Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН 
України]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-0883 А] УДК 004.934 

3695. Маньковська К. В. Інформаційна технологія обробки гідрооптичної 
інформації для екологічного контролю морських вод : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Маньковська Катерина 
Вікторівна ; Севастопол. нац. техн. ун-т, [Мор. гідрофіз. ін-т НАН України]. — Сева-
стополь, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1104 А]
 УДК 004.9 

3696. Онищенко В. В. Метод структурно-лінгвістичного розпізнавання зображень 
для семантичного перетворення та збору релевантної інформації в комп'ютерних 
системах і мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Онищенко Валерій Валентино-
вич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-1944 А] УДК 004.93'1:004.822 

3697. Поплавський О. А. Розробка методів і комп'ютерних засобів обробки 
динамічних зображень для підвищення ефективності прогнозування їх характеристик : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. 
системи та компоненти" / Поплавський Олександр Анатолійович ; Держ. екон.-технол. 
ун-т трансп. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (29 назв). — 
100 пр. — [2011-1366 А] УДК 004.932 

3698. Починок А. В. Комп'ютерне моделювання та засоби обробки емпіричних 
залежностей щодо дозиметрії іонізуючих випромінювань : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Починок Аліна Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2753 А] 

 УДК 004.942 
3699. Сакало Є. С. Фрагментна обробка зображень на основі штучних нейронних 

мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 
"Системи та засоби штуч. інтелекту" / Сакало Євген Сергійович ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-0457 А] УДК 004.932.2'14 

3700. Середа А. О. Метод відстежування об'єктів у відеопотоці та його реалізація 
на паралельних комп'ютерних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Середа 
Андрій Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-2811 А] УДК 004.932.2:004.272.2 

3701. Сторчак В. Г. Інформаційна технологія автоматизації обробки параметрів 
геоінформаційних систем з геометричними мережами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Сторчак Володимир 
Григорович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1797 А] УДК 004.9:519.87 

3702. Ульяницька К. О. Методи, моделі та засоби проектування і управління 
бізнес-процесами для організаційно-технічних об'єктів управління : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Улья-
ницька Ксенія Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6472 А] 

 УДК 004.942 
3703. Шарій Т. В. Інформаційна технологія обробки мовних даних на основі 

нечітких когнітивних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Шарій Тимофій В'ячеславович ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-2942 А] УДК 004.934 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 
3704. Залознова Ю. С. Розвиток системи управління персоналом вугільних 

шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Залознова Юлія Станіславівна ; НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті. — Донецьк, 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 
(44 назви). — 100 пр. — [2011-2079 А] УДК 005.95:622.3 

3705. Іванов В. Л. Управління економічною стійкістю промислових підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Іванов Василь Леонідович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 
— Луганськ, 2010. — 36 с. : іл.,табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (50 назв). — 100 пр. — 
[2010-6752 А] УДК 005.21 

3706. Коваленко Н. В. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства та 
шляхи її підвищення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коваленко Наталія Валеріївна ; НАН 
України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2011. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 
(35 назв). — 100 пр. — [2011-1206 А] УДК 005.332.4 

3707. Мельник О. Г. Полікритеріальні системи діагностики діяльності машино-
будівних підприємств на засадах бізнес-індикаторів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мельник Ольга 
Григорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 48 с. : іл., табл. — 
Бібліогр: с. 32—45 (94 назви). — 100 пр. — [2010-7238 А] УДК 005.511:621 

3708. Надьон Г. О. Методологічне забезпечення діагностики та подолання кризи 
в діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Надьон Ганна Олександрівна ; НАН 
України, Ін-т економіки пром-сті, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 
Донецьк, 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29. — 100 пр. — [2010-7062 А]
 УДК 005.334 

3709. Погорелов Ю. С. Теоретичні та інструментальні основи розвитку під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Погорелов Юрій Сергійович ; НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2011. 
— 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (33 назви). — 100 пр. — [2011-1166 А] 

 УДК 005.412 
3710. Подольчак Н. Ю. Соціально-економічна ефективність систем менеджменту 

машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Подольчак Назар Юрійович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 36—42 (52 назви). — 100 пр. — [2010-7254 А] УДК 005:621 
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3711. Ращупкіна В. М. Розвиток методології управління процесами реорга-
нізації промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ращупкіна Валентина Микитівна ; 
Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті, [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. 
— Донецьк, 2010. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—28 (39 назв). — 100 пр. — 
[2010-6797 А] УДК 005.591.4 

3712. Сімченко Н. О. Соціально орієнтоване управління діяльністю підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Сімченко Наталія Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (52 назв). — 
100 пр. — [2011-1252 А] УДК 005.3 

На ступінь кандидата 

3713. Адаменко Т. М. Удосконалення стратегічного управління затратами 
промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Адаменко Тетяна Михайлівна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-0004 А] УДК 005.21 

3714. Барнатович С. В. Формування логістичної моделі управління діяльністю 
комунальних фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та 
орг. фармац. справи" / Барнатович Світлана Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. фармац. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Х., 2011. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2011-0655 А] УДК 005.932:615.1 

3715. Бедзай О. В. Діагностика ефективності системи корпоративного управління : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Бедзай Олена Володимирівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 
ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0765 А] УДК 005.336:005.941 

3716. Беленченко І. В. Математичні методи та інструментальні засоби розв'язання 
багатовимірних задач розподілу ресурсів проектів будівництва в умовах невиз-
наченості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 
"Упр. проектами та прогр." / Беленченко Ігор Володимирович ; Харків. держ. техн. 
ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-1644 А] УДК 005.8+69 

3717. Бєлоусов Я. І. Стратегічне партнерство машинобудівних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Бєлоусов Ярослав Ігорович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-0028 А] УДК 005.591.452:621 

3718. Білоног О. Є. Управління проектами розвитку термінальних систем дос-
тавки вантажів автомобільним транспортом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Білоног Оксана 
Євгенівна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-3059 А] УДК 005.8:656.025.4 

3719. Білоус Н. Б. Економічне оцінювання та розвиток інтелектуального 
капіталу машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Білоус Назар Борисович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-0662 А] УДК 005.336.4:621 

3720. Близнюк А. С. Формування стратегій маркетингового менеджменту ту-
ристичних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Близнюк Андрій Станіславович ; ПВНЗ 
"Європ. у-нт". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
120 пр. — [2011-0663 А] УДК 005:338.486.2 

3721. Бодрецький М. В. Логістичне управління позиковим потенціалом під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Бодрецький Михайло Вікторович ; ПВНЗ "Європ. у-нт". 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — [2011-0665 А]
 УДК 005.932 

3722. Бойкевич О. Р. Стратегічні пріоритети та засоби зміцнення економічної 
безпеки торговельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бойкевич Олег Романович ; Центр. 
спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3071 А] УДК 005.934:339.17(477) 

3723. Борисова О. В. Оцінка ефективності інноваційної політики підприємств 
ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Борисова Оксана Василівна ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-0666 А] УДК 005.342:640.432 

3724. Бубела А. В. Вдосконалення логістичного сервісу в проектах перевезень 
вантажів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 
"Упр. проектами та прогр." / Бубела Андрій Володимирович ; Нац. транспорт. ун-т. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3091 А]
 УДК 005.932:656.025 

3725. Василюк С. В. Забезпечення соціально-економічного розвитку персоналу 
підприємств залізничного транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Василюк Софія 
Вікторівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2011. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3105 А] УДК 005.95:656.2 

3726. Верба Р. В. Моделювання логістичних потоків в системі виробництва та 
відвантаження продукції металургійного комбінату : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Верба Ренат Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6689 А] 

 УДК 005.932 
3727. Вержбицький О. А. Формування системи контролінгу в підприємствах 

торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Вержбицький Олег Андрійович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 
— К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-2341 А] УДК 005.935:658.6 

3728. Вівчар О. І. Інноваційно-логістичні підходи до управління підприємства-
ми з ремонту й експлуатації автошляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вівчар Оксана Іванівна ; 
Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1864 А] УДК 005.342:625.76 



   

 
20 

3729. Власенко Т. А. Забезпечення ефективності менеджменту персоналу за 
рахунок управління трансакційними витратами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Власенко Тетя-
на Анатоліївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-2353 А] УДК 005.95:005.336.1 

3730. Вовк Ю. Я. Організаційно-інформаційна підтримка управління знаннями 
промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вовк Юрій Ярославович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6973 А] УДК 005.591.45 

3731. Гітіс Т. П. Підвищення ефективності управління за рахунок удоскона-
лення оцінки професіоналізму верстатників машинобудівного підприємства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Гітіс Тетяна Павлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", 
[Донбас. держ. машинобуд. акад.]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-2065 А] УДК 005.95:621 

3732. Голубєва Т. В. Формування колективного трудового потенціалу 
управлінського персоналу з урахуванням його трудового менталітету : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Голубєва Тетяна Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1059 А] УДК 005.95/.96 

3733. Гончар М. Ф. Управлінські рішення в системі менеджменту підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Гончар Михайло Федорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2011. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-2393 А] УДК 005.53 

3734. Дегтяр Н. В. Формування системи контролінгу персоналу авіатранспортних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Дегтяр Наталія Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 150 пр. — [2011-3234 А] 

 УДК 005.95:656.7.071 
3735. Демидова І. А. Інформаційне забезпечення стійкого економічного розвитку 

машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Демидова Ірина Анатоліївна ; Приазов. 
держ. техн. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Маріуполь (Донец. обл.), 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6888 А]
 УДК 005.57:621 

3736. Дмитрук Є. В. Вплив репутації підприємства на його економічну безпеку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Дмитрук Євгенія Валентинівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля. — Луганськ, 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-1310 А] УДК 005.22 

3737. Дмитрук О. В. Формування системи управління підприємствами рекреаційної 
сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Дмитрук Олена Василівна ; Європ. ун-т. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. — [2010-7007 А] УДК 005 

3738. Дрей В. В. Контролінг інформації на основі її цінності та ефективності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
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та упр. п-вами" / Дрей Валерія Валеріївна ; Дніпропетров. ун-т економіки та права 
ім. Альфреда Нобеля, [ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Дніпро-
петровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2011-3277 А] УДК 005.935:005.57 

3739. Дудник М. О. Управління витратами підприємств холдингової компанії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Дудник Марина Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-3286 А] УДК 005.932.5:334.758.4 

3740. Жежуха В. Й. Оцінювання інноваційності технологічних процесів машино-
будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жежуха Володимир Йосипович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр: с. 
17—22 (34 назви). — 100 пр. — [2010-7210 А] УДК 005.342:621 

3741. Забродська Г. І. Формування людського фактора антикризового управління 
підприємствами роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Забродська Ганна Іванівна ; 
Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3330 А] УДК 005.95/.96:658.87 

3742. Завгородня О. С. Стратегії розвитку висококваліфікованих працівників 
машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Завгородня Ольга Сергіївна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-2462 А] УДК 005.963:621 

3743. Захарченков О. С. Управління в режимі "on-line" роботами з впроваджен-
ня інноваційних проектів на підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Захарченков Олексій 
Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-7215 А] УДК 005.342 

3744. Ільченко І. Ю. Бізнес-стратегія: імперативи розробки та впровадження : 
(за матеріалами п-в харч. пром-сті України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ільченко Інна Юріївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-7217 А] 

 УДК 005.21:664(477) 
3745. Кайнова Т. В. Соціально-економічна ефективність кадрового менеджменту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Кайнова Тетяна Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2011-0184 А] 

 УДК 005.95 
3746. Карпенко Є. А. Процесно-орієнтоване управління підприємствами роздрібної 

торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Карпенко Євгенія Анатоліївна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки 
"Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-1901 А] УДК 005.21:339.37 

3747. Карпенко Ю. В. Формування системи внутрішньофірмового планування 
діяльності підприємств хлібопродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Карпенко Юлія Валентинівна ; 
Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(29 назв). — 100 пр. — [2011-3409 А] УДК 005.51:664.7 

3748. Касян С. Я. Управління ресурсами промислового підприємства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Касян Сергій Якович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(28 назв). — 100 пр. — [2011-1499 А] УДК 005.932 

3749. Квіта Г. М. Механізм активізації персоналу промислових підприємств : 
(на прикл. легкої пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Квіта Галина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-3420 А] УДК 005.95 

3750. Квятковська Л. А. Економічна оцінка виробничого потенціалу маши-
нобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Квятковська Любов Абрамівна ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1085 А]
 УДК 005.585:621 

3751. Клецова К. В. Використання концепції компетенцій у забезпеченні конку-
рентоспроможності персоналу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Клецова Катерина 
Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбас. держ. техн. ун-т]. 
— Луганськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2010-7017 А] УДК 005.95:005.332.4 

3752. Клименко С. Є. Механізми реструктуризації машинобудівного під-
приємства з урахуванням аналізу ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Клименко Світлана 
Євгенівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 150 пр. — [2011-2511 А] УДК 005.591.4:621 

3753. Клунко Н. С. Економіко-організаційний механізм розвитку логістичних 
процесів у виробничій сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Клунко Наталя Сергіївна ; НАН 
України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Нац. техн. ун-т "ХПІ"]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-3452 А] УДК 005.932 

3754. Коба Н. В. Управління знаннями в проектних організаціях газової 
промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коба Наталія Вікторівна ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(216 назв). — 100 пр. — [2010-6347 А] УДК 005.336.4:622.324](477) 

3755. Коблянська І. І. Науково-методичні основи екологічно орієнтованого 
логістичного управління промисловим виробництвом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 
охорони навколиш. середовища" / Коблянська Інна Ігорівна ; Сум. держ. ун-т. — 
Суми, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-3455 А] УДК 005.932:502.174 

3756. Коваленко Т. В. Комплексна оцінка якості управління персоналом на 
машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коваленко Тетяна Вікторівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецк, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-1906 А] УДК 005.6:621 

3757. Ковальов А. В. Стратегія диверсифікації промислового підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Ковальов Андрій Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. 
держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2010-6349 А] УДК 005.591.61 

3758. Кокура К. В. Оцінювання конкурентоспроможності промислового 
підприємства на зовнішньому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кокура Катерина Вікторівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-1325 А] УДК 005.332.4:339.5 

3759. Коляда О. П. Портфельне планування у процесі реалізації стратегії розвитку 
вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Коляда Оксана Петрівна ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архіт., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2011-2532 А] 

 УДК 005.21:378 
3760. Кораблінова І. А. Управління конкурентоспроможністю операторів теле-

комунікацій у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кораблінова Ірина Анатоліївна ; 
Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (23 назви). — 130 пр. — [2011-1327 А] УДК 005.332.4:621.397 

3761. Корд Камран. Стратегічне управління підприємствами нафтогазового 
комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Корд Камран ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-0222 А] УДК 005.21:622.276 

3762. Красневич Г. Л. Економічне обґрунтування проектів розвитку під-
приємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Красневич Ганна Львівна ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-2556 А] УДК 005.8:339.37 

3763. Кузьміна Н. В. Діагностичне забезпечення управління рекреаційними 
підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кузьміна Наталія Володимирівна ; Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — 
Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-2572 А]
 УДК 005.52:338.48 

3764. Кучер Л. Р. Формування мотиваційного механізму управління персоналом 
торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кучер Людмила Романівна ; Центр. 
спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-6507 А] УДК 005.95/.96 

3765. Ларікова Т. В. Організація та методика управлінського обліку в банківських 
установах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Ларікова Тетяна Віталіївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6621 А] УДК 005.584.1:336.71 
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3766. Левковська Т. В. Формування інноваційної моделі розвитку інтегрованого 
агротекстильного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. на-
ук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Левковська Тетяна Володимирівна ; 
Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-7233 А] УДК 005.342:677 

3767. Лобігер Н. С. Реінжиніринг бізнес-процесів банку : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Лобігер Наталія Сергіївна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1923 А] 

 УДК 005.591.6:336.71 
3768. Логвіна Ю. М. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю під-

приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Логвіна Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Бара-
новського. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2011-0280 А] УДК 005.21:658.8 

3769. Луців О. Р. Конкурентна стратегія підприємства в умовах невизна-
ченості : (на прикл. молокоперероб. галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Луців Ольга Романівна ; Нац. 
ун-т харч. технологій, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-0287 А] УДК 005.21:637.13 

3770. Люльов О. В. Формування стратегій розвитку підприємства в умовах 
незбалансованої економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. на-
ук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Люльов Олексій Валентинович ; Сум. держ. 
ун-т. — Суми, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-2621 А] УДК 005.21:658.5 

3771. Мартинюк І. В. Формування логістичної системи інноваційно орієнто-
ваного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мартинюк Ірина Валеріанівна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-7036 А] УДК 005.932:005.591.6 

3772. Мгбере Чінві Обарі. Методи і моделі мобільних систем управління де-
велоперськими проектами в динамічному оточенні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і прогр." / Мгбере Чінві 
Обарі ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-7182 А] УДК 005.8:005.41 

3773. Миленький Д. В. Маркетинговий стратегічний аналіз ринку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Миленький Дмитро Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-1678 А] УДК 005.52:005.21 

3774. Міщук Є. В. Теоретико-методичні засади діагностики в процесі антикри-
зового управління гірничо-збагачувальними комбінатами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Міщук 
Євгенія Володимирівна ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-1151 А]
 УДК 005.334:622 

3775. Мозгова Л. О. Оцінка та удосконалення якості корпоративного 
управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мозгова Лариса Олександрівна ; Харків. 
нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-0329 А] УДК 005.3:621 

3776. Молодецька О. М. Комплексна оцінка економічної безпеки під-
приємства : (на прикл. п-в гірничодобув. пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Молодецька 
Олена Миколаївна ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6774 А] 

 УДК 005.922:622.012 
3777. Муляр Т. С. Стратегічне управління підприємствами галузі хмелярства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Муляр Тамара Станіславівна ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1716 А] УДК 005.21:633.791 

3778. Наумова О. О. Інноваційна діяльність персоналу у забезпеченні кон-
курентоспроможності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Наумова Олена Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-6369 А] УДК 005.951:005.342/.343 

3779. Нестеров Ю. О. Механізми управління економічною безпекою під-
приємства в умовах нестабільного економічного середовища : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Нестеров Юрій Олексійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1353 А] УДК 005.934 

3780. Нємцева І. А. Організаційна культура в системі стратегічного управління 
вищими навчальними закладами України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нємцева Інга Анатолівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. 
— Ужгород, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-1233 А] УДК 005:378.013.43 

3781. Оберемок Н. В. Багатоваріантні моделі управління якістю мультипроект-
ного середовища проектно-орієнтованої компанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Оберемок Наталія 
Василівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— 100 пр. — [2010-7183 А] УДК 005.8 

3782. Олійник В. В. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств на ринку зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Олійник Валентина Володимирівна ; Харків. 
нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-
кучаєва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2011. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1942 А] УДК 005.332.4:631.11 

3783. Онікієнко О. В. Контрольно-аналітичне забезпечення адміністративного 
управління кадровою підсистемою підприємств хлібобулочної галузі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Онікієнко Олена Вячеславівна ; Луган. нац. аграр. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля]. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 
— 100 пр. — [2010-7250 А] УДК 005.95:664.6/.7 
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3784. Пересунько В. І. Розвиток технологій управління персоналом промисло-
вого підприємства на демократичних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пересунько Віталій 
Іванович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. екон. ун-т]. — 
Луганськ, 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-7075 А] УДК 005.95 

3785. Питуляк Н. С. Організаційно-економічні механізми удосконалення процесів 
логістики аптечних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Питуляк Наталія Степанівна ; Центр. 
спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Львів. держ. і-нт новіт. технологій 
та упр. ім. В'ячеслава Чорновола]. — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2011-0951 А] УДК 005.932:615.12 

3786. Полянський В. В. Організаційно-економічний механізм реструктуризації 
підприємств у вуглепромисловому місті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Полянський Володимир 
Віталійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-6791 А] 

 УДК 005.591.4:622.012 
3787. Преображенська О. С. Формування компетенцій корпоративного управління 

на основі знань підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Преображенська Олена Сергіївна ; 
Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-1243 А] УДК 005.3:621 

3788. Причепа І. В. Оцінювання в управлінні інноваційним потенціалом 
машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Причепа Ірина Валеріївна ; Хмельниц. 
нац. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2112 А] УДК 005.591.6:621 

3789. Резніков О. Л. Формування економічної безпеки промислового під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Резніков Олег Леонідович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Приазов. держ. техн. ун-т", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Маріуполь (Донец. обл.), 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2113 А]
 УДК 005.934:334.716 

3790. Руденко Г. Р. Оцінка ефективності логістичної діяльності на машино-
будівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Руденко Ганна Ростиславівна ; Харків. 
нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-0443 А] УДК 005.932:621 

3791. Руссіян О. А. Динамічне управління персоналом промислового під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Руссіян Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 
економіки пром-сті. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2011-0450 А] УДК 005.95 

3792. Світлична К. С. Науково-практичні підходи до розробки та оцінки 
інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 
фармац. справи та суд. фармація" / Світлична Карина Станіславівна ; М-во охорони 
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здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2011-1381 А] УДК 005:615.12 

3793. Селезньова Н. О. Розвиток системи управління матеріальними потоками 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Селезньова Надія Олексіївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-6910 А] УДК 005.932 

3794. Семерунь Л. В. Ефективність управління фінансовими результатами 
торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Семерунь Людмила Вікторівна ; Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 150 пр. — [2011-0469 А] 

 УДК 005.336.1 
3795. Сисоєнко І. А. Формування стратегії інтеграційного розвитку підприємств 

льонопереробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сисоєнко Ірина Анатоліївна ; Нац. ун-т 
харч. технологій, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2010-7191 А] УДК 005.5:677.11 

3796. Сулім-Тимовті А. О. Оцінка та визначення трудових ресурсів проектно-
орієнтованих організацій при плануванні проектів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Сулім-Тимовті 
Анна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", 
[Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0506 А] УДК 005.8 

3797. Сушарин Є. В. Логістичне управління мобільними елементами залізничного 
транспорту незагального користування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Сушарин Євген Вікторович ; Укр. 
держ. акад. залізн. трансп., [М-во трансп. та зв'язку України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6914 А] УДК 005.932:656.212 

3798. Тихонова І. М. Фінансові інструменти підвищення ділової активності 
підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тихонова Ірина Миколаївна ; 
НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. ін-т фінансів Укр. 
держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі М-ва фінансів України]. — Одеса, 2010. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл.,табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-6715 А] УДК 005.642.5:621 

3799. Ткачук Г. О. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю 
використання майна цілісних майнових комплексів виноробної промисловості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Ткачук Галина Олександрівна ; Одес. держ. екон. ун-т, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. 
— Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2011-1183 А] УДК 005.336.1:663.2 

3800. Товажнянський В. Л. Формування антикризового механізму стабілізації 
та стійкого розвитку машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Товажнянський 
Вячеслав Леонідович ; Сум. держ. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — 
Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2011-1806 А]
 УДК 005.21:621 
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3801. Трейтяк В. В. Технологія інформаційної підтримки виробничих замовлень 
промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Трейтяк Вячеслав Віталійович ; Нац. авіац. ун-т. 
— К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-0532 А]
 УДК 005.311.2:004.94 

3802. Хомош Ю. С. Формування екологічної культури машинобудівного під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Хомош Юрій Степанович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-1420 А] УДК 005.3:621 

3803. Черкашина Л. О. Управління фінансовим забезпеченням інноваційного 
розвитку підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Черкашина Лариса Олександрів-
на ; Класич. приват. ун-т, [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Запоріжжя, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 150 пр. — [2011-1819 А]
 УДК 005.591.6:621 

3804. Швець Л. М. Соціо-інвайронментальний підхід в інтерпретації стратегічного 
управління виробничою організацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук. : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Швець Любов Миколаївна ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-1037 А] УДК 005.21 

3805. Щербань І. О. Механізм антикризового управління посередницькими 
організаціями : (на прикл. п-в туризму) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Щербань Ірина Олек-
сандрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 120 пр. — [2011-2985 А] УДК 005.21:338.486.2 

3806. Юрьєвська О. М. Формування стратегії управління малими готельними 
підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Юрьєвська Олена Михайлівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-6840 А] УДК 005.21:640.41 

3807. Ягнюк І. М. Стратегія управління діяльністю підприємств на основі 
збалансованої системи показників : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ягнюк Ірина Михайлівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [ПВНЗ "Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т"]. — 
Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-0631 А] УДК 005.7 

3808. Ястремська О. О. Теоретичне та методичне забезпечення оцінювання 
іміджу промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ястремська Олеся 
Олександрівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2160 А] УДК 005.32 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 
3809. Бойко Т. Г. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад 

оцінювання якісного рівня продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Бойко 
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Тарас Георгійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 34 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 30—31 (27 назв). — 100 пр. — [2010-6726 А] УДК 006.83 

3810. Віткін Л. М. Наукові засади створення системи технічного регулювання 
в умовах членства України в СОТ та інтеграції до ЄС : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 
забезп." / Віткін Леонід Михайлович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 
2011. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (34 назви). — 100 пр. — 
[2011-3127 А] УДК 006.015.5 

3811. Яковлев М. Ю. Розвиток теорії метрологічної надійності засобів вимірю-
вальної техніки військового призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 
Яковлев Максим Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Акад. сухопут. військ 
ім. гетьмана Петра Сагайдачного М-ва оборони України]. — Львів, 2011. — 38 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (35 назв). — 100 пр. — [2011-2158 А] 

 УДК 006.91:621.317 

На ступінь кандидата 
3812. Добролюбова М. В. Мінімізація похибок відтворення одиниці напруги 

змінного струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Добролюбова Ма-
рина Валеріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-6948 А] УДК 006:53.089 

3813. Лазько І. В. Організаційно-технічні засади формування нормативної 
документації системи управління якістю науково-дослідних установ : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, серти-
фікація та метрол. забезп." / Лазько Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій 
та дизайну, [Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр пробл. стандаризації, сертиф. та 
якості" Держ. Ком. України з питань техн. регулювання та спож. політики. — К., 
2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2177 А]
 УДК 006.72:001.32 

3814. Савченко І. М. Особливості стандартизації в системі початкової профе-
сійної освіти Російської Федерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Савченко Ірина 
Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. — К., 2011. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-7405 А]
 УДК 006.44:377(470+571) 

3815. Самойліченко О. В. Методи підвищення точності визначення метроло-
гічних характеристик стандартних зразків при атестації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 
забезп." / Самойліченко Ольга Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т", [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(24 назви). — 100 пр. — [2011-1554 А] УДК 006.91 

3816. Сікоза О. М. Удосконалення відображення характеристик складного 
об'єкту шкалами порядку з оцінкою невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. 
забезп." / Сікоза Олена Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-7073 А]
 УДК 006.91 
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3817. Соколовська І. С. Розробка науково-методичних засад удосконалення 
системи нормативних документів в галузі електроенергетики України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, 
сертифікація та метрол. забезп." / Соколовська Ірина Станіславівна ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну, [Ін-т заг. енергетики НАН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2836 А] 

 УДК 006.44:621.311](477) 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь кандидата 
3818. Борейко Г. Д. Культурне життя Рівненщини у 50—60 роки ХХ столліття: 

тенденції та особливості розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Борейко Галина Дмитрівна ; 
Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6402 А] 

 УДК 008(477.81)"1950/1960" 
3819. Доброєр Н. В. Культурологічний аналіз істини як концепта в захід-

ноєвропейському інтелектуальному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Доброєр Наталія 
Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — 
Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0750 А]
 УДК 008-027.21:111(4-15) 

3820. Єрзаулова Г. Г. Співоча культура в традиції східно-християнської цивілізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія 
та історія культури" / Єрзаулова Ганна Геннадіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. 
— [2011-3309 А] УДК 008:783.2 

3821. Кононученко Л. І. Діяльність обласних універсальних наукових бібліотек 
України по забезпеченню інформаційних потреб користувачів (кінець ХХ — початок 
ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кононученко Людмила Іванівна ; Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-2535 А] УДК 008:[027.021:025.5](477)"19/20" 

3822. Михалевич В. В. Трансформація символу центру в західноєвропейській 
культурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурологіі : спец. 26.00.01 
"Теорія та історія культури" / Михалевич Віктор Вадимович ; Нац. муз. акад. України 
ім. П. І. Чайковського, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-0323 А] УДК 008-027.21 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 
3823. Вахнован В. Ю. Соціологічні дослідження як комунікаційний складник 

системи менеджменту якості бібліотечних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., 
бібліографознав." / Вахнован Вікторія Юріївна ; Харків. держ. акад. культури, [Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-3111 А] УДК 025.5/.6 
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3824. Коржик Н. А. Електронний абонемент як засіб удосконалення бібліо-
течно-комунікаційного сервісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 
соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / 
Коржик Наталя Анатоліївна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6465 А] УДК 024.1:004 

3825. Остапчук Ю. А. Інформаційно-бібліографічна система університетської 
бібліотеки: зміст, організація, використанння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., 
бібліографознав." / Остапчук Юлія Анатоліївна ; НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2702 А] УДК 027.7:025.5 

3826. Пасмор Ю. В. Бібліотечно-інформаційне забезпечення правової науки в 
Україні: напрями консолідації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 
соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / 
Пасмор Юлія Вікторівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2721 А] УДК 021.6:340(477) 

06 Організації загального типу 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 
3827. Кобалія Д. Р. Музеєфікація об'єктів підводної культурної спадщини : (на 

прикл. кораблів Дніпров. гребної флотилії в Музеї історії Запороз. козацтва на о. Хор-
тиця) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Му-
зеєзнав. ; пам'яткознав." / Кобалія Дмитро Русланович ; НАН України, Укр. т-во 
охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознав. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1905 А] УДК 069.5:94](477.64) 

3828. Мельничук Л. Ю. Приватні мистецькі колекції ХІХ—ХХ ст. у складі 
музейних зібрань Слобожанщини : (особливості розв., культ.-іст. і худож. цінність, 
перспективи) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 26.00.05 "Музеєзнав. ; пам'яткознав." / Мельничук Людмила Юріївна ; Харків. 
держ. акад. культури, [Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв]. — Х., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3720 А] 

 УДК 069.5-027.551(477.54/.62)"18/19" 
3829. Руденко С. Б. Музейна пам'ятка: соціокультурна сутність та місце в 

системі історико-культурних цінностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Руденко Сергій 
Борисович ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (22 назви). — 100 пр. — [2011-0446 А] УДК 069.4(091) 

3830. Шинкаренко Н. В. Виставкова діяльність промислового підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Шинкаренко Наталія Валентинівна ; Дніпропетров. ун-т ім. Альфре-
да Нобеля, [Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-7499 А] 

 УДК 069.8:62 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь доктора 
3831. Василик Л. Є. Сучасна світоглядна публіцистика літературно-художніх 

видань в контексті історії української журналістики: концептосфера національної 
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ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : 
спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Василик Любов Євгенівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (38 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6972 А] УДК 070(477)(091) 

3832. Кравченко С. І. Періодичні видання Польщі 20—30-х років XX століття 
у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, 
польсько-український діалог : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із 
соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Кравченко 
Світлана Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 
2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—29. — 100 пр. — [2010-7026 А] 

 УДК 070(438)"192/193" 

На ступінь кандидата 
3833. Андрійчук М. Т. Українсько-єврейський дискурс у друкованих виданнях 

Наддніпрянщини (60-ті рр. ХІХ ст. — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. 
справи та редагування" / Андрійчук Микола Тарасович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. 
— [2011-3007 А] УДК 070.4:316.347(=161.2+=411.16)(477.4)"18/19" 

3834. Денисюк Н. С. Преса в системі польського опозиційного руху "Солі-
дарність" (1980—1989 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 
соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Денисюк Наталія 
Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-0129 А]
 УДК 070(438)"1980/1989" 

3835. Євтушенко Л. В. Німецька преса повоєнних років та її роль у соціально-
культурному становленні демократичної держави : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія жур-
налістики" / Євтушенко Людмила Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, Ін-т журналістики. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-3303 А] УДК 070(430)"1945/1955" 

3836. Іщенко Г. І. Трансформація мас-медіа в умовах ідеологічних протистоянь : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 "Політ. 
культура та ідеолоія" / Іщенко Галина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т журналістики. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-0795 А] УДК 070.15:321.02 

3837. Миронюк Д. І. Симон Петлюра як редактор журналу "Украинская жизнь" 
(1912—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Миронюк Дмитро 
Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0320 А] 

 УДК 316.77:070.4(477)(092)"1912/1917" 
3838. Стеблина Н. О. Сучасна українська письменницька публіцистика у 

варіанті виступів О. Забужко, Т. Прохаська, Ю. Андруховича : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія 
журналістики" / Стеблина Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, Ін-т журналістики, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2011. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1795 А] УДК 070.42:82-92](477)(092) 
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1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 
3839. Альчук М. П. Філософія Богдана Кістяківського в українському філо-

софсько-правовому дискурсі кінця ХІХ — початку ХХ ст. автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Альчук Марія 
Павлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 25—29 (45 назв). — 100 пр. — [2011-3005 А] УДК 141(477)(092)"18/19" 

3840. Атоян А. І. Універсальна людина в ібероамериканській естетиці : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Атоян 
Арсентій Іванович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 
37 с. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2010-6481 А] УДК 111.852 

3841. Возняк В. С. Співвідношення розсудку і розуму: філософсько-педаго-
гічний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Возняк Володимир Степанович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Львів, 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30. — 100 пр. — [2010-6975 А] УДК 130.1 

3842. Довгань А. О. Гносеологічний оптимізм західноєвропейської раціона-
лістичної філософії (ХVII — перша чверть ХVІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Довгань Анатолій 
Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя]. — К., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38. — 100 пр. — [2011-1070 А] 

 УДК 141.21 
3843. Зайцев М. О. Здійснення людини індивідуально-особистісним буттям як 

проблема європейської парадигми культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Зайцев 
Микола Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 32 с. 
— Бібліогр.: с. 27—30 (26 назв). — 100 пр. — [2011-1148 А] УДК 141.7 

3844. Іванова К. А. Зміни як сутністна характеристика культури : (методологія 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.09 
"Філософія науки" / Іванова Каріна Андріївна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди 
НАН України, [Нац. фармац. ун-т МОЗ України]. — К., 2011. — 23 с. — Бібліогр.: 
с. 19—21. — 100 пр. — [2011-3365 А] УДК 130.2 

3845. Кадієвська І. А. Цінності освітнього гуманізму в контексті глобалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія 
освіти" / Кадієвська Ірина Аркадіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33. — 100 пр. — 
[2011-3389 А] УДК 124.5:37.012 

3846. Кітов М. Г. Філософія як духовний чинник конституювання російської 
національної самоідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Кітов Микола Григоро-
вич ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 31—33. — 130 пр. — [2010-6418 А] УДК 101.1 

3847. Кононенко Т. П. Українознавчі виміри філософської спадщини Г. Ско-
вороди. Розвиток методології науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філософ. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Кононенко Тарас Петрович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. НДІ українознав.]. — К., 2011. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2011-3490 А] УДК 141(477)(092) 
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3848. Копилов В. О. Феномен епістемократії: соціально-філософська 
концептуалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Копилов Володимир Олександ-
рович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Дніпропетровськ, 2011. — 34 с. — Бібліогр.: 
с. 26—31. — 100 пр. — [2011-0219 А] УДК 130.1:316.3 

3849. Менжулін В. І. Біографічний підхід у західній історико-філософській 
традиції: віхи становлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Менжулін Вадим Ігорович ; Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН Ураїни, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2011. — 
28 с. — Бібліогр.: с. 23—26. — 100 пр. — [2011-1535 А] УДК 1(091) 

3850. Мєшков В. М. Осьове значення ментальних революцій: тематичний 
аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 
"Соц. філософія та філософія історії" / Мєшков В'ячеслав Михайлович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Х., 2011. — 
29 с. — Бібліогр.: с. 23—26 (34 назви). — 100 пр. — [2011-0314 А] УДК 1:316.3 

3851. Надибська О. Я. Феномен соціальних пріоритетів: ціннісно-епісте-
мологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Надибська Оксана Ярославівна ; 
Нац. акад пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2011. — 38 с. — Бібліогр.: 
с. 33—35 (31 назва). — 100 пр. — [2011-1231 А] УДК 1:316.3 

3852. Палагута В. І. Феномен самоідентифікації соціального суб'єкту в дис-
курсивних просторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Палагута Вадим Іванович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 38 с. — 
Бібліогр.: с. 32—35. — 120 пр. — [2010-6783 А] УДК 141.7 

3853. Триняк М. В. Інтеркультурна комунікація в освіті: тенденції розгортан-
ня у сучасних соціокультурних контекстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Триняк Майя Вікторівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 
(31 назва). — 100 пр. — [2011-2882 А] УДК 130.2:37.013 

3854. Шелюто В. М. Проблема сакрального в естетичному процесі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Шелюто 
Володимир Михайлович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 
2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2010-6318 А] УДК 111.852:2 

3855. Юхимик Ю. В. Естетико-мистецтвознавчий аналіз міметичного способу 
художнього творення: історична динаміка класичного мистецтва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 19.00.08 "Естетика" / Юхимик 
Юлія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. муз. акад. ім. П. І. Чай-
ковського]. — К., 2011. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28. — 100 пр. — [2011-1834 А]
 УДК 111.852 

На ступінь кандидата 
3856. Абисова М. А. Комунікативні стратегії в постсучасному світі: соціально-

філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Абисова Марія Анатоліївна ; 
Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-0001 А] УДК 1:316.77 
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3857. Андрусів Л. З. Раціоналістичні тенденції в українській філософській 
думці ХІ — поч. ХVІІ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Андрусів Любомир Зіновійович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2255 А] 

 УДК 141.132(477)"10/16" 
3858. Артімонова Т. П. Ціннісний дискурс студентської молоді в період рин-

кових та демократичних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Артімонова Тетяна 
Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-3016 А] УДК 124.5-053.6 

3859. Астахова Т. Г. Метафізична рефлексія взаємозв'язку духовного і 
тілесного у філософії В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва : (компарат. аналіз) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / 
Астахова Тетяна Григорівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. металург. 
акад. України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-0649 А] УДК 1(091) 

3860. Балабан І. М. Традиція аристотелізму у філософії томізму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія 
філософії" / Балабан Іван Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-3028 А] УДК 141.30 

3861. Балашова О. О. Медіамистецтво: філософсько-антропологічний вимір : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 
"Філософія культури, філософ. антропологія" / Балашова Ольга Олександрівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2010-7166 А] УДК 130.2 

3862. Беляєва Л. Г. Музичний вимір буття людини та соціальної реальності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Беляєва Ляля Георгіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Кабінету Міністрів 
України]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-3039 А] УДК 111.11:[316.74:78] 
3863. Бичук І. О. Еволюція української національної ідеї у соціально-філософській 
думці України на зламі ХІХ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Бичук 
Ірина Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2011. — 
16 с. — Бібліогр.: с.13 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1684 А] 

 УДК 1+316.3](477)"18/19" 
3864. Брильов Д. В. Суфізм та ісламізм: глобальний та локальний контекст : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 
"Релігієзнавство" / Брильов Денис Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2056 А] УДК 141.336+28 

3865. Буканова О. В. Еволюція світогляду людини: соціально-філософський 
аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 
"Соц. філософія та філософія історії" / Буканова Оксана Валентинівна ; Запоріз. нац. 
ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-2324 А] УДК 147.7 
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3866. Бурий А. Р. Ідеї екзистенціалізму в образах західноєвропейського 
кіномистецтва 60—80-х рр. ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / 
Бурий Андрій Романович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. держ. пед. 
ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-3094 А] УДК 1:791.43(4-15)"19" 

3867. Височанський Р. Р. Дискурсивна практика орієнталізму: соціокультурні 
репрезентації іншого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Височанський Роман Романович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 12 с. — Бібліогр.: с. 10—11 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-2350 А] УДК 141.3:17(1-11) 

3868. Гальона Є. О. Агресія та жорстокість у контексті антропології насильства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. 
антропологія, філософія культури" / Гальона Євген Олександрович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-2374 А] УДК 141.319.8:179.8 

3869. Галяс І. А. Лідер як суб'єкт владної діяльності в умовах сучасного тран-
зитивного суспільства : (соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 
Галяс Ірина Анатоліївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Севастопол. нац. 
техн. ун-т]. — Сімферополь, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. 
— [2011-3151 А] УДК 141.7:316.46 

3870. Гнилицька Н. О. Праця як соціокультурний феномен : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 
філософія історії" / Гнилицька Наталія Олегівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 
2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2388 А] 

 УДК 141.7:316.334.22 
3871. Гончаренко О. А. Філософсько-педагогічна концепція С. Балея у сучасному 
освітньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Гончаренко Ольга Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. 
— [2011-2398 А] УДК 141.5:37.015.311](438)(092) 

3872. Гурська Л. В. Буття як філософсько-релігієзнавча проблема : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / 
Гурська Леся Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2011-3221 А] УДК 111.12:2-1 

3873. Дениско П. В. Непрозорість знаків як проблема семіотичної естетики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естети-
ка" / Дениско Петро Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. 
— 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2011-0127 А] 

 УДК 111.852:81'22 
3874. Дубінін В. В. Інтереси народу як предмет соціально-філософського 

аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 
"Соц. філософія та філософія історії" / Дубінін Віктор Власович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (32 назви). — 
100 пр. — [2011-0754 А] УДК 1(091) 

3875. Захарчук О. Ф. Концепція суспільства в соціально-філософських погля-
дах Ф. Ніцше : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
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спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Захарчук Олексій Феліксович ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т"]. 
— Дніпропетровськ, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3343 А]
 УДК 141:141.7 

3876. Зінченко Н. О. Теорія симулякра Ж. Бодрійяра: історико-філософський 
аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 
"Історія філософії" / Зінченко Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-0786 А]
 УДК 141.7(091) 

3877. Іваник С. Б. Українська філософська думка Галичини першої третини 
ХХ століття у колі львівської школи Казімєжа Твардовського : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Іваник 
Степан Богданович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Нац. ун-т 
"Львів. політехніка"]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-3359 А] УДК 1(477.83/.86)(091) 

3878. Ільчук Л. П. Психоаналітична модель художньої творчості: досвід тео-
ретичних модифікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.08 "Естетика" / Ільчук Лариса Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3381 А]
 УДК 111.852 

3879. Канівець Б. А. Концепт "Виклик-і-Відповідь" у філософії історії А. Тойнбі: 
історико-філософський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Канівець Борис Андрійович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2082 А] УДК 1(091) 

3880. Карпова С. Г. Археологія знання М. Фуко в контексті постструк-
туралістської філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Карпова Світлана Геннадіївна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-3412 А] УДК 1(091) 

3881. Колесова О. А. Інноваційна освіта в парадигмі інформаційних технологій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 "Фі-
лософія освіти" / Колесова Олена Анатоліївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 
ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 
100 пр. — [2011-2524 А] УДК 130.2:[37.014.3:004] 

3882. Колосюк І. А. Теоретико-методологічний аналіз антропологічного 
виміру сучасної освітньої культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Колосюк Ірина 
Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2011-3482 А] УДК 130.2 

3883. Кольцов М. О. Вплив І. Ньютона на формування британської моральної 
філософії в першій половині XVIII століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Кольцов Михайло Олександ-
рович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. 
акад."]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 120 пр. — [2011-0838 А]
 УДК 1(410)(091)"17" 

3884. Комісаренко А. М. Метафізична рефлексія музики в історико-філо-
софському дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
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[спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Комісаренко Андрій Миколайович ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 
2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6420 А] 

 УДК 124.3:78 
3885. Кондратюк Л. С. Українська духовна музична культура в історико-

культурологічному вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.12 "Українознавство" / Кондратюк Леся Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-1326 А] УДК 130.2:783 

3886. Кравченко В. М. Проблема сенсу життя у філософії польського неотомізму : 
(іст.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Кравченко Віталій Миколайович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 
— [2011-0856 А] УДК 1(091) 

3887. Кримець Л. В. Соціальна взаємодія у постіндустріальному суспільстві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Кримець Людмила Володимирівна ; Держ. закл. 
"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2561 А] УДК 1:316.3 

3888. Людвиченко М. В. Утопія і футурологія у контексті формування 
соціальних ідеалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Людвиченко Марина 
Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6898 А] УДК 141.2 

3889. Максак О. І. Ціннісні орієнтири духовного та фізичного розвитку 
особистості в західноєвропейській філософії освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Максак Олексій 
Іванович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1926 А] УДК 130.123.4:37](4-15) 

3890. Мисюра Т. М. Місто як предмет філософсько-культурологічної рефлексії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 
"Філософ. антропологія, філософія культури" / Мисюра Тетяна Михайлівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України Кабінету Міністрів України]. — К., 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). 
— 100 пр. — [2011-2654 А] УДК 130.2 

3891. Мініч А. П. Поняття етичної раціональності в сучасній філософії госпо-
дарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Мініч Анатолій Павлович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-6942 А] УДК 130.2+174.4 

3892. Міщенко М. М. Розуміння та тлумачення в психоаналізі: філософсько-
герменевтичний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. на-
ук : [спец.] 09.00.01 "Онтологія, гносеологія, феноменологія" / Міщенко Марина 
Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2663 А] УДК 101.8:159.964.2 

3893. Осипова В. Ю. Текстуальність як феномен соціокультурного простору 
сучасного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Осипова Валерія 
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Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). 
— 100 пр. — [2011-2700 А] УДК 130.2:141.319.8 

3894. Павленко І. А. Історико-філософська реконструкція лібералізму Дж. Ролзом: 
параметри розуміння справедливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Павленко Ірина Анатоліївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-2708 А] УДК 141(091) 

3895. Палагнюк М. М. Ідея нації в соціально-філософській думці України 
останньої чверті ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Палагнюк Михайло Ми-
хайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефа-
ника]. — К., 2010. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 120 пр. — [2010-6903 А]
 УДК 1(091)"18/19" 

3896. Полюга В. В. Проблема буття людини у творчості Василя Стуса : 
екзистенційний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Полюга Вікторія 
Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Дрогобиц. держ. 
пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-1959 А] УДК 111.8:821.161.2.09 

3897. Пушкарьов І. В. Монодуалізм як нова метафізика М. Я. Грота : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія 
філософії" / Пушкарьов Ігор Вячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1754 А] 

 УДК 130.3 
3898. Решмеділова О. М. Філософсько-антропологічні засади української 

культури кінця ХІХ — початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.12 "Українознавство" / Решмеділова Олександра 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2771 А] УДК 130.2(477)"18/19" 

3899. Романенко С. С. Біосоціальна цілісність індивіда в становленні грома-
дянського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Романенко Сергій Степанович ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-7258 А] УДК 123:316.3 

3900. Саітгареєва О. Г. "Економічна людина" в умовах глобалізації: соціально-
філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Саітгареєва Олеся Григоріївна ; 
Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-0980 А] УДК 141.7:330.101.5 

3901. Саноцька Н. Я. Феномен творчості: трансформація смислових вимірів в 
європейській історико-філософській традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Саноцька Наталія Ярополківна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-2798 А] УДК 130.2(091) 

3902. Соболь Т. В. Феномен самоідентичності в філософії символічного 
інтеракціонізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Соболь Тетяна Володимирівна ; 
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Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-6953 А] УДК 141.7 

3903. Стоян Д. В. Ю. І. Вассиян як представник української філософської дум-
ки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 
"Історія філософії" / Стоян Дар'я Владиславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-6632 А] УДК 1(477)(092) 

3904. Сухорукова А. В. Безпека духовності: соціально-філософський аналіз : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Сухорукова Анна Валеріївна ; Запоріз. нац. ун-т. — 
Запоріжжя, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (18 назв). — 100 пр. — [2010-7269 А]
 УДК 130.12 

3905. Таран Г. П. Стиль екологічного мислення: соціокультурний контекст 
аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Таран Ганна Павлівна ; Нац. 
авіац. ун-т, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-1396 А] УДК 130.2 

3906. Ткачук І. О. Формування духовно-творчого потенціалу студентської 
молоді в трансформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Ткачук Ірина Олександрівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(3 назви). — 100 пр. — [2010-7271 А] УДК 141.7 

3907. Товстоп'ятко Ф. Ф. Специфіка людського існування у релігійній філософії 
В. Розанова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 
"Історія філософії" / Товстоп'ятко Федір Федорович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — 
[2010-6827 А] УДК 141:111.32](091) 

3908. Толстов І. В. Антитетика позитивного та природного права в сфері легітимації 
політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 
"Соц. філософія та філософія історії" / Толстов Іван Вікторович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-0530 А] УДК 1:316.3]:323.2 

3909. Федь В. А. Світоглядні парадигми культуротворчого буття : (укр. контекст) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та 
історія культури" / Федь Володимир Анатолійович ; Нац. акад. кер. кадрів культури і 
мистецтв. — К., 2011. — 28 с. — Бібліогр.: с. 22—25. — 100 пр. — [2011-0548 А]
 УДК 140.8 

3910. Фурса О. О. Феномен глобалізму: український контекст : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 
філософія історії" / Фурса Олексій Олексійович ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. 
ун-т]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-2899 А] УДК 141.7:316.32](477) 

3911. Чернишов В. В. Парадигма синтезу західної та східної філософсько-
теологічних традицій у творчості Г. С. Сковороди : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Чернишов Віктор 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 
Кондратюка]. — К., 2010. — 100 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-7115 А] УДК 141.4(477)(091) 
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159.9 Психологія 

На ступінь доктора 
3912. Волобуєва О. Ф. Психологічні засади розвитку іншомовних здібностей 

майбутнього військового професіонала : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Волобуєва Олена Федорівна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Нац. акад. Держ. 
прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, Держ. прикордон. служба 
України]. — К., 2010. — 47 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—44. — 100 пр. — [2010-6570 А]
 УДК 159.928:81'243]:355.23 

3913. Данилюк І. В. Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: 
історико-теоретичний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Данилюк Іван Васильо-
вич ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2010. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2010-6645 А] УДК 159.922.4 

3914. Кочубейник О. М. Автентичність особистості в інтерсуб'єктивному 
просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 
"Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Кочубейник Ольга Миколаївна ; Ін-т соц. 
та політ. психології НАПН України. — К., 2011. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29. 
— 100 пр. — [2011-0853 А] УДК 159.922 

3915. Кривопишина О. А. Психологія літературної творчості в юності : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. 
психологія" / Кривопишина Олена Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-
ва. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2011-1627 А]
 УДК 159.954-053.67:82.09 

3916. Марчак В. Я. Юридико-психологічний зміст обмеженої осудності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / 
Марчак Віталій Ярославович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. — [2011-1222 А] УДК 159.9:34 

3917. Озерський І. В. Правові та психологічні засади прокурорської діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. 
психологія" / Озерський Ігор Володимирович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. 
— 40 с. — Бібліогр.: с. 30—38. — 100 пр. — [2011-1355 А] УДК 159.9:343.163 

3918. Радчук Г. К. Психологія аксіогенезу особистості у контексті вищої 
професійної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Радчук Галина Кіндратівна ; Нац. акад. 
пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника]. — К., 2011. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (58 назв). — 
100 пр. — [2011-0970 А] УДК 159.923:378 

3919. Чернявська Т. П. Психологія успішності особистості в бізнес-діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 
психологія, історія психології" / Чернявська Тетяна Павлівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. — Одеса, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (51 назва). — 
100 пр. — [2011-0581 А] УДК 159.923.2:330.33.01 

3920. Шевяков О. В. Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем 
діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.03 
"Психологія праці, інж. психологія" / Шевяков Олексій Володимирович ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка НАПН України, [Дніпропетров. гуманіт. ун-т]. — К., 2011. — 39 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 32—35. — 150 пр. — [2011-2950 А] УДК 159.9:331.101 
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На ступінь кандидата 
3921. Агулов М. В. Психологічні чинники динаміки суб'єктності майбутнього 

вчителя у процесі навчальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Агулов Максим Вячесла-
вович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Х., 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2010-6361 А]
 УДК 159.922.6 

3922. Альошичева А. В. Вплив психолого-правових чинників на психічне 
здоров'я інкасаторів в умовах їх професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Альошичева 
Анна Василівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. держ. акад. фіз. культури, 
М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту]. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2249 А] УДК 159.922:336.71-051 

3923. Бамбурак Н. М. Розвиток Я-концепції особистості майбутнього 
соціального працівника у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бамбурак 
Наталія Михайлівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 120 пр. — [2010-6722 А] УДК 159.923.2:[378.011.3:36-051] 

3924. Басюк О. Б. Особливості Я-концепції осіб юнацького віку з високим 
рівнем невротичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Басюк Олександра Борисівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-1848 А] УДК 159.923.2-053.6 

3925. Бєлякова С. М. Соціально-психологічні детермінанти особистісного 
розвитку близнюків у період дорослішання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бєлякова Світлана 
Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 
держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0029 А] УДК 159.922-055.76 

3926. Білінська Т. М. Психофізіологічні основи професійного відбору водіїв 
тролейбуса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.02 
"Психофізіологія" / Білінська Тетяна Мирославівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костю-
ка НАПН України, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1965 А] 

 УДК 159.91.072:656.052.4 
3927. Бондаренко Я. Г. Психологічна готовність фахівців спеціальних підрозділів 

МВС України до виконання професійних задач різного рівня складності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / 
Бондаренко Ярослав Геннадійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Нац. ун-т цивіл. 
захисту України, М-во надзв. ситуацій України]. — Х., 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—22 (21 назва). — 100 пр. — [2011-3077 А] УДК 159.9:351.74(477) 

3928. Варнавських К. М. Психологічні особливості лікаря в процесі тера-
певтичної взаємодії з пацієнтами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Варнавських 
Катерина Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, [Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2332 А] УДК 159.923:616-051 
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3929. Васильєв С. П. Особливості саморегуляції курсантів у період адаптації 
до навчання в цивільному вищому навчальному закладі : автореф. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Васильєв Сергій 
Петрович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0605 А] УДК 159.9:355.332 

3930. Везенкова Г. І. Психологічні особливості життєвих домагань майбутніх 
учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 
"Пед. та вік. психологія" / Везенкова Ганна Іванівна ; Держ. закл. "Південноукр. 
держ. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2162 А] УДК 159.923.2 

3931. Вінтюк Ю. В. Усвідомлення старшокласниками стану власного здоров'я 
як умова адекватного професійного самовизначення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Вінтюк Юрій 
Володимирович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 
Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3126 А]
 УДК 159.955:159.91]-057.874 

3932. Гаврилькевич В. К. Особливості емоційної саморегуляції дорослих з 
ішемічною паталогією серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-2364 А] УДК 159.942:616.12-005.4 

3933. Галичанська А. В. Родинна традиція як умова запобігання міжпоко-
лінних конфліктів у підлітків у сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Галичанська Альона 
Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 
Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-1869 А] УДК 159.964.21:316.614.5]-053.6 

3934. Гальченко В. М. Психологічні чинники розвитку винахідливості у дітей 
дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гальченко Вікторія Миколаївна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1583 А] УДК 159.922.6-053.4 

3935. Гельбак А. М. Розвиток комунікативних навичок у підлітковому віці засо-
бами фасилітаційного впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гельбак Анжела Миколаївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6979 А] УДК 159.922.7 

3936. Гордова О. В. Спільна музично-ігрова діяльність як засіб корекції 
емоційної сфери першокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гордова Олена Валер'янівна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3192 А] 

 УДК 159.942:373.3.013.77 
3937. Гостєєва Т. В. Психологічні особливості довгострокового прогнозу успішності 

професійної діяльності працівників ОВС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Гостєєва 
Тетяна Володимирівна ; Нац. ун-т цивільного захисту України. — Х., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0732 А] 

 УДК 159.98:351.74 
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3938. Гренюк Л. С. Мотиваційна готовність студентів-сурдопедагогів до 
професійної діяльності : (на матеріалі звуковимови) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Гренюк Лілія 
Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1062 А] УДК 159.9-051-056.263 

3939. Грисенко Н. В. Особистісні детермінанти запобігання емоційного виго-
рання педагога в аспекті досліджень позитивної психології : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / 
Грисенко Наталія Володимирівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 
[Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2011-2411 А] УДК 159.942:37-051 

3940. Грицук О. В. Психологічні особливості динаміки емоційного вигорання 
вчителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Грицук Оксана Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-6335 А] УДК 159.922.7:159.942 

3941. Данилова М. О. Особистісні детермінанти формування материнського 
ставлення жінки до дитини в пренатальний період : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Данилова 
Маргарита Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1596 А]
 УДК 159.922.6-055.26 

3942. Дармостук Н. В. Статеворольові чинники формування психологічної 
готовності до материнства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Дармостук Надія 
Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3229 А] УДК 159.922.1.072 

3943. Дем'яненко Ю. О. Особливості усвідомлення власного життєвого досвіду 
людьми з серцево-судинними захворюваннями : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Дем'яненко Юлія 
Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — 
К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3239 А] 

 УДК 159.923.2:616.1 
3944. Дємєнтьєва К. Г. Психологічні особливості художньої діяльності 

артистів цирку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Дємєнтьєва Капітоліна Георгіївна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0132 А] УДК 159.928:791.83-051 

3945. Дишкант О. В. Схильність до ризику як професійно-особистісна особливість 
рятувальника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 
"Психологія діяльн. в особливих умовах" / Дишкант Олена Володимирівна ; Нац. ун-т 
цивільн. захисту України. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2429 А] УДК 159.928.23:355.588 

3946. Довгопола К. С. Особливості формування самоконтролю у сліпих мо-
лодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Довгопола Катерина Станіславівна ; Ін-т спец. 
педагогіки Нац. акад. пед наук України. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1697 А] УДК 159.922.761-056.262 
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3947. Єгорченко С. П. Психологічні чинники сприяння довготермінової 
ремісії при наркозалежності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Єгорченко Світлана Петрівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-3305 А] УДК 159.95-056.83 

3948. Жизномірська О. Я. Психологічні особливості самоствердження мо-
лодших та старших підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Жизномірська Оксана Ярославівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6493 А] УДК 159.922.7 

3949. Земба А. Б. Особистісна вимогливість як чинник професійної компе-
тентності : (на матеріалі держслужбовців центрів зайнятості) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія 
психології" / Земба Алла Богданівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6495 А] 

 УДК 159.98-057.34 
3950. Зубрицька-Макота І. В. Психологічні умови формування уявлень про 

моральні норми у дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Зубрицька-Макота Ірина Воло-
димирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 
[ДВНЗ "Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка"]. — Івано-Франківськ, 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1494 А] 

 УДК 159.922.7 
3951. Зуєв І. О. Психологічні особливості репрезентативних систем в умовах 

різних способів організаційно-навчальної діяльності підлітків : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 
Зуєв Ігор Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1698 А] УДК 159.922.7 

3952. Іванова В. В. Особливості розвитку творчого мислення у перехідний 
період від дошкільного до молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Іванова 
Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. 
— К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2480 А]
 УДК 159.922.6 

3953. Ісаченко В. І. Суб'єктивна оцінка ризиків у структурі регуляції 
професійної діяльності співробітників МНС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / 
Ісаченко Валентина Іванівна ; Нац. ун-т оборони України, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка 
НАПН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2011-0793 А] УДК 159.942:351.759.6 

3954. Кадишева Л. Б. Психологічні детермінанти почуття власної гідності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 
психологія, історія психології" / Кадишева Людмила Борисівна ; Держ. закл. "Півден-
ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3388 А] УДК 159.923.3 

3955. Казміренко В. О. Юридико-психологічна характеристика розбою : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / 
Казміренко Вікторія Олександрівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0182 А] УДК 159.923:343.71 
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3956. Каньоса Н. Г. Мотиви учбово-професійної самореалізації студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Каньоса Наталія 
Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-0190 А] 

 УДК 159.922.8 
3957. Кленчу А. М. Емоційно-комунікативні особливості атрактивності та їх 

корекція у дівчат старшого юнацького віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кленчу Аліна Миколаївна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3445 А] 

 УДК 159.922.8 
3958. Ковальчук Р. О. Психолого-педагогічні умови розвитку здатності до 

самоорганізації у майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ковальчук 
Роман Олександрович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-2962 А] УДК 159.947:351.746.1 

3959. Ковтун Р. А. Психологічні особливості проявів комунікативних здібностей 
дітей 6—11 років з синдромом Дауна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Ковтун Роман Анатолійович ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Класич. приват. ун-т]. — Одеса, 2011. — 16 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0216 А] 

 УДК 159.922.76:159.93 
3960. Козицька І. В. Індивідуальний потенціал особистості у подоланні 

антиномічності психічних станів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Козицька Інна Валеріївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 
— К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2011-3473 А]
 УДК 159.923.2 

3961. Козловська Е. В. Психологічна готовність молодого подружжя до 
гармонізації стосунків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Козловська Елеонора 
Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3475 А] УДК 159.923:316.35 

3962. Костюк А. В. Психологічні особливості емоційного вигорання оперативних 
психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Костюк Андрій Валерійович ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0229 А] УДК 159.942 

3963. Крижановська З. Ю. Мотиваційні чинники професійної самореалізації 
фахівців дошкільних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Крижановська Зореслава Юріївна ; 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1706 А] УДК 159.922.7:373.2 

3964. Кужель М. М. Формування психологічної готовності до педагогічної 
діяльності викладачів фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кужель Микола Мико-
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лайович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, 
[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2010-6617 А] 

 УДК 159.922.6:796.011.3 
3965. Кучеренко С. В. Розвиток самосвідомості осіб юнацького віку засобами 

колірного тренінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кучеренко Світлана Валеріївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. 
ун-т" (Ялта)]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2011-0260 А] УДК 159.923.2-053.67 

3966. Лавриненко О. Л. Структурно-функціональні особливості мовної особистості 
студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Лавриненко Олександр Леонідович ; 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1638 А] УДК 159.946.3-057.87 

3967. Лигун Н. В. Психологічні чинники ефективного управлінського впливу 
на підлеглих в системі органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Лигун Ніна 
Вікторівна ; Ун-т економіки та права "Крок", [Акад. упр. МВС, М-во внутр. справ 
України]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-0881 А] УДК 159.9:351.74 

3968. Лисенко-Гелемб'юк К. М. Саморегуляція як чинник розв'язування 
міжособистісних конфліктів студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / 
Лисенко-Гелемб'юк Катерина Миколаївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН 
України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. : 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1664 А] УДК 159.923 

3969. Лось К. В. Особливості проявів емоційної регуляції на різних етапах 
мисленнєвої діяльності суб'єкта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Лось Катерина 
Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка]. — Одеса, 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-0285 А] УДК 159.955 

3970. Магда В. А. Особливості професійної деформації у працівників аварійно-
рятувальних підрозділів МНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Магда Вікторія 
Анатоліївна ; Нац. ун-т цивіл. захисту України, [М-во надзв. ситуацій України]. — 
Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-0900 А] УДК 159.94:351.78(477) 

3971. Малахов М. А. Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців-
контрактників до діяльності в особливих умовах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / 
Малахов Микола Анатолійович ; Нац. ун-т цивіл. захисту України, [Військ. ін-т Київ. 
нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0294 А] УДК 159.923 

3972. Мась Н. М. Психолого-педагогічні умови формування професійної 
компетентності у майбутніх військових психологів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мась Наталія 
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Миколаївна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. 
— Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-2101 А] УДК 159.9:377.36 

3973. Мельничук С. Л. Психологічні особливості формування професійних 
якостей у майбутніх конструкторів-технологів швейних виробів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 
Мельничук Світлана Леонідівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України 
ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-2102 А] УДК 159.923.2:378.015.3 

3974. Мельнік Н. Ю. Антиципація студентами гуманітарних спеціальностей 
своєї професійної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мельнік Наталія Юріївна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2011. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 150 пр. — [2011-2649 А] УДК 159.922:378.013.77 

3975. Митрофанова-Керсанова Л. А. Особливості психологічного захисту в 
системі взаємодії батьків і дітей із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / 
Митрофанова-Керсанова Лариса Анатоліївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 
Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви). — 100 пр. — 
[2011-0322 А] УДК 159.922.76-056.34 

3976. Міщенко О. О. Соціально-психологічні детермінанти економічної куль-
тури студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Міщенко Олена Олек-
сандрівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. — К., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1712 А] УДК 159.922.7-057.87 

3977. Моргунова Н. С. Психологічні чинники організації самостійної роботи в 
навчальній діяльності студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Моргунова Надія Сергіївна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-1228 А] УДК 159.9:378.147 

3978. Мороховська У. Л. Розвиток мотиваційних складових професійного са-
мовизначення майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мороховська Уляна Лю-
бомирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2668 А] УДК 159.922.7 

3979. Моськін С. І. Психологічні умови професійного становлення особистості 
учнів закладів профтехосвіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Моськін Сергій Іванович ; Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. — 
Луцьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-1714 А]
 УДК 159.922:377 

3980. Мул С. А. Психологічна готовність персоналу прикордонного контролю до 
дії в екстремальних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук. : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мул Сергій Анатолійович ; Ін-т психології 
ім. Г. С. Костюка НАПН України. — К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-0338 А] УДК 159.922.6:356.13 

3981. Овдієнко І. М. Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 
психологія" / Овдієнко Ірина Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 
освіти". — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-1726 А] УДК 159.922:373.5.091.113 

3982. Остапйовський О. І. Професійна ідентичність в структурі економічної 
свідомості особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Остапйовський Олександр 
Ігорович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1734 А] УДК 159.923.2:377.3 

3983. Пахомова О. Л. Культурологічно орієнтований навчальний діалог як 
чинник професійного становлення майбутнього психолога : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 
Пахомова Ольга Леонідівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника", [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл, табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1548 А] 

 УДК 159.923.2 
3984. Педченко О. В. Глибинно-психологічні витоки релігійної віри та їх 

пізнання у процесі активного соціально-психологічного навчання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 
Педченко Олександра Віталіївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0381 А] УДК 159.964.22:2-1 

3985. Пилипенко К. В. Формування емоційної стійкості як професійно важливої 
якості майбутнього практичного психолога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Пилипенко Катерина 
Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6525 А] УДК 159.942.5 

3986. Пінчук Н. І. Психологічні фактори розвитку технічно обдарованої 
особистості в підлітковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Пінчук Наталія Іванівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН 
України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-6372 А] УДК 159.928.22 

3987. Пономаренко Л. А. Соціально-психологічні особливості формування 
комунікативної культури майбутніх психологів в умовах гуманізації вищої школи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. 
психологія ; психологія соц. роботи" / Пономаренко Лариса Анатоліївна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2010-7255 А] УДК 159.923.2 

3988. Ригель О. В. Психологічна адаптація дошкільника в ситуації зміни 
соціального середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ригель Олеся Володимирівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— 100 пр. — [2011-2189 А] УДК 159.922.73-053.4 

3989. Рудюк О. В. Особистісно-смислові детермінанти переживання безро-
бітними професійних криз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Рудюк Олег Воло-
димирович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Рівнен. 
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держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1176 А] УДК 159.923-057.19 

3990. Рядинська Є. М. Професіографічний аналіз діяльності фахівців 
Державної воєнізованої гірничорятувальної служби України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особли-
вих умовах" / Рядинська Євгенія Миколаївна ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. — 
Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-1765 А] УДК 159.96 

3991. Сасіна І. О. Особливості та корекція розвитку уваги у дітей старшого 
дошкільного віку зі зниженим зором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Сасіна Ірина Олександрівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2011-0986 А] УДК 159.922.76-056.262 

3992. Сасько О. О. Психолого-педагогічні умови розвитку соціального інтелекту у 
студентів, схильних до адиктивної поведінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сасько Оксана 
Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2010-6539 А] УДК 159.925.019.4 

3993. Сахнік О. В. Психологічні чинники особистісно орієнтованої підготовки 
працівників ОВС України до управлінської діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Сахнік Олена 
Володимирівна ; Ун-т економіки та права "Крок", [Акад. упр. МВС, М-во внутр. 
справ України]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-0464 А] УДК 159.9.01.075 

3994. Сімак А. А. Аксіопсихологічні чинники вибору копінг-стратегій у 
підлітків-акцентуантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сімак Алла Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 
22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2011-1784 А] 

 УДК 159.923-053.6 
3995. Сірий А. В. Мотивація військово-професійної діяльності військовослуж-

бовців за контрактом : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. психол наук : 
спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Сірий Андрій Володимиро-
вич ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0615 А] УДК 159.947.5:355.5 

3996. Смахтіна Н. О. Індивідуально-психологічні особливості жіночої 
сексуальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Смахтіна Наталія Олександрівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-1791 А] УДК 159.922.1-055.2 

3997. Снісаренко А. Г. Професіографічний аналіз діяльності начальників караулів 
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в 
особливих умовах" / Снісаренко Андрій Григорович ; Нац. ун-т цивіл. захисту України, 
[Аналіз пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля, М-во надзв. ситуацій України]. — Х., 
2011. — 29 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—27 (47 назв). — 100 пр. — 
[2011-0491 А] УДК 159.94:351.743 
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3998. Стуліка О. Б. Психологічні особливості розвитку мнемічних здібностей 
студентів мовних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Стуліка Олена Борисівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6549 А] УДК 159.953 

3999. Твердоступ К. Г. Психологічні особливості особистості як суб'єкта 
рекреаційно-туристичної активності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Твердо-
ступ Кристина Геннадіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля МОН 
України, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Луганськ, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2011-0513 А] УДК 159.922.26 

4000. Тітаренко Д. С. Особливості функціонування механізмів психологічного 
захисту у рятувальників в умовах екзистенціальної загрози : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих 
умовах" / Тітаренко Діана Сергіївна ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2011. 
— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2011-0523 А] 

 УДК 159.9:355.588 
4001. Ткач М. В. Соціально-психологічні чинники ґенези міжособистісної 

довіри старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Ткач Маргарита 
Володимирівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. — К., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0525 А] 

 УДК 159.922.2-053.6 
4002. Турубарова А. В. Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативних 

якостей підлітків із порушенням опорно-рухового апарату : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "спец. психологія" / Турубарова 
Анастасія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Класич. приват. ун-т]. 
— Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2011-0537 А] УДК 159.922.761:616.7 

4003. Уліцька Г. С. Особливості розвитку позитивного мислення старшо-
класників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Уліцька Галина Степанівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-2887 А] УДК 159.955.2:37.015.3 

4004. Федосєєва І. В. Соціально-психологічні чинники формування толеран-
тності підлітків у сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Федосєєва Ірина 
Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Київ. нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка]. — Луганськ, 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. 
— [2011-1811 А] УДК 159.922.6 

4005. Халік О. О. Тривожність як чинник дезадаптації практичних психологів-
початківців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Халік Олена Олександрівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-7110 А] УДК 159.964 

4006. Хлонь О. М. Психологічні особливості професійного ризику працівників 
кримінальної міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук. : 
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[спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Хлонь Олександр Михайлович ; Нац. акад. 
внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-1023 А] УДК 159.9:351.74 

4007. Хмель Н. М. Формування психологічної готовності майбутніх педагогів 
до роботи в умовах соціально-економічних змін : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Орг. психологія ; екон. психологія" / 
Хмель Наталія Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. — К., 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2011-2195 А]
 УДК 159.923 

4008. Шараф Алдін Джихад. Медиасередовище як чинник розвитку кому-
никативної сфери особистості молодшого школяра : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шараф Алдін 
Джихад ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 150 пр. — [2011-2153 А] 

 УДК 159.922.27 
4009. Шинкарюк В. А. Психологічні особливості формування моторно-силових 

навичок старшокласників у процесі занять фізичною культурою : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 
психологія" / Шинкарюк Віктор Анатолійович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби 
України ім. Богдана Хмельницького, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. 
— Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-2955 А] УДК 159.943-057.874 

4010. Широка А. О. Психологічні особливості сепарації в дочірньо-материнських 
стосунках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Широка Анастасія Олександрівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-1430 А] УДК 159.922.8 

4011. Штофель Д. Х. Біотехнічна система для оцінювання сумісності людини 
та вогнепальної зброї за антропометрично-психофізіологічними показниками : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади 
і системи" / Штофель Дмитро Хуанович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6999 А] 

 УДК 159.9.07 
4012. Якимчук А. В. Розвиток у керівників оперативно-розшукових підрозділів 

Державної прикордонної служби України здатності до саморегуляції психічної стійкості 
в екстремальних умовах : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Якимчук Анатолій Воло-
димирович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. 
— Хмельницький, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-0619 А] УДК 159.922:351.746.1 

4013. Ящишина Ю. М. Соціальні та особистісні чинники психічного здоров'я 
студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ящишина Юлія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-1119 А] УДК 159.923.2-057.875 
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16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія та логіка науки 

На ступінь доктора 
4014. Алексейчук І. С. Філософсько-освітній вимір раціонального пізнання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.10 
"Філософія освіти" / Алексейчук Ігор Сидорович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди, [Донец. нац. ун-т]. — Х., 2011. — 31 с. : табл. — Бібліогр.: с. 24—28 
(40 назв). — 100 пр. — [2011-3001 А] УДК 165.3:37 

4015. Богата Л. М. Уявлення про багатовимірне мислення, його прийоми та 
процедури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 
09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Богата Лідія Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь-
кого"]. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33. — 100 пр. — [2011-3064 А] 

 УДК 165 
4016. Пінчук Є. А. Модернізація української системи освіти як теоретико-

філософська і практична проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Пінчук Євген Анатолійович ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2010. — 33 с. — Бібліогр.: с. 27—30. 
— 150 пр. — [2010-6527 А] УДК 167:37.013](477) 

4017. Повторева С. М. Методологія структуралізму і постструктуралізму в 
дискурсі європейської філософії : (генезис, засади, принципи) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.02 "Діалектика і методологія 
пізнання" / Повторева Світлана Михайлівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Одеса, 2011. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28. — 
100 пр. — [2011-1997 А] УДК 167:165.75](4) 

На ступінь кандидата 
4018. Березіна В. В. Зв'язок розуміння і мовлення як предмет філософської 

герменевтики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук. : [спец.] 
09.00.01 "Онтологія, гносеологія, феноменологія" / Березіна Вікторія Вячеславівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 13 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-2280 А] УДК 165.242.2:801.73 

4019. Бійовський М. Р. Методологічний зміст концепції багатоманітності 
раціональності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.02 "Діалектика та методологія пізнання" / Бійовський Микола Романович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-6923 А] УДК 165.63 

4020. Горошко Ю. М. Трансформації суб'єктивності в практиках свідомості : 
(антропол. підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Горошко Юлія Ми-
колаївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 11—12 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3195 А] УДК 165.12:141.319.8 

4021. Гриневич Г. С. Аналітична визначність: загальні основи та окремі види : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.06 
"Логіка" / Гриневич Ганна Сулейманівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 
України, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3209 А] УДК 168.1 

4022. Злочевська М. В. Діалогічність як методологічна основа гуманітарного 
пізнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
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09.00.02 "Діалектика та методологія пізнання" / Злочевська Марина Володимирівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-0169 А] УДК 165 

4023. Козаченко Н. П. Логіка перегляду переконань: пізнавальні дії як модальні 
оператори : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.06 
"Логіка" / Козаченко Надія Павлівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 
України, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-6500 А] УДК 164.3.041 

4024. Кондратенко С. В. Наукомістке майбутнє планетарної цивілізації: 
філософсько-методологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Кондратенко Світлана Володимирівна ; 
Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-
каренка]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — 
[2010-6582 А] УДК 167/168:008 

4025. Полтавцев О. Г. Гуманітарне знання у філософії постмодерну : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.01 "Онтологія, гносеологія, 
феноменологія" / Полтавцев Олександр Геннадійович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Ско-
вороди НАН України. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. 
— [2011-0406 А] УДК 165 

4026. Форкош С. М. Порівняльний підхід у методогічному інструментарії 
фізичного пізнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Форкош Сергій Михайлович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-6717 А] УДК 167.7 

4027. Шапіро О. О. Логічний аналіз конфлікту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.06 "Логіка" / Шапіро Ольга Олек-
сандрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (21 назва). — 100 пр. — [2010-6395 А] УДК 167.7:316.628 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь доктора 
4028. Рогожа М. М. Специфіка моральної регуляції у соціокультурному прос-

торі модерну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 09.00.07 
"Етика" / Рогожа Марія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 30 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (49 назв). — 120 пр. — [2010-6951 А] УДК 17.0 

На ступінь кандидата 
4029. Ніколаєнко Н. В. Новітні біотехнологічні практики: філософсько-

методологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.09 "Філософія науки" / Ніколаєнко Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-6662 А] УДК 17.023.33 

4030. Пішак О. В. Моральнісне спілкування як культуротворення : (філософ.-
етич. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.07 
"Етика" / Пішак Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-7078 А] УДК 17.02 
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4031. Ременець О. В. Базові цінності становлення громадянського суспільства 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 
"Соц. філософія і філософія історії" / Ременець Оксана Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-0427 А] УДК 172.12:316.3](477) 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

4032. Головач Н. М. Духовно-культурні детермінанти трансформації релі-
гійної свідомості сучасного українського соціуму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Головач 
Наталія Миколаївна ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2010. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6491 А] 

 УДК 2-1:316.64(477) 
4033. Лимаренко Г. С. Трансформація взаємодії релігійної і політичної систем : 

(на прикл. Росії та України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Лимаренко Ганна Станіславівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6937 А] УДК 2-67((470+571)+477) 

4034. Ніколаєнко Н. М. Релігійна свобода і права людини: українська дійсність, 
світовий досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Ніколаєнко Наталя Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Маріупол. держ. ун-т]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6946 А] УДК 2-74(477) 

4035. Якубович М. М. Інтерпретації проблем історії релігії представниками 
ісламського традиціоналізму : (класич. та посткласич. доба) : автореф. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Якубович Михайло 
Михайлович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0633 А] УДК 2-9 

27 Християнство 

На ступінь кандидата 
4036. Альошина О. А. Діяльність Арсена Річинського в контексті українізації 

Православної церкви в Польщі (20—30-ті рр. ХХст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Альошина Оксана 
Анатоліївна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1522 А] 

 УДК 271.2(438)"19" 
4037. Арутюнян Л. В. Вірменська церква в Криму: історія та національно-релі-

гійна ідентичність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Арутюнян Лариса Вагаршаківна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Акад. військ.-мор. сил ім. П. С. Нахімова]. — К., 2011. — 15 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0014 А] 

 УДК 279.19-9(477.75=19) 
4038. Бойко Р. Ю. Особливості протидії українських греко-католиків релігійній 

політиці радянської влади у 1946—1989 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Бойко Роман Юрійович ; Нац. ун-т 
"Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1049 А] УДК 271.4-67(477)"1946/1989" 
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4039. Бондар І. О. Лютеранство в контексті загальноєвропейського духовного 
розвитку: особливості релігійно-культурних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Бондар Ірина 
Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3073 А] УДК 274.5 

4040. Корнійчук Ю. Ю. Соціальний вимір екуменічної діяльності Православних 
церков : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 
09.00.11 "Релігієзнавство" / Корнійчук Юлія Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3497 А]
 УДК 271.2-675 

4041. Фенно І. М. Екологічні питання в контексті сучасного християнства : 
(філософ.-релігієзнав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 
наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Фенно Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-0550 А] УДК 27-852.5:504 

4042. Цимбалій В. В. Процеси інституціоналізації римо-католицизму в умовах 
поліконфесійного суспільства сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Цимбалій Вадим 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2238 А] УДК 272(477) 

28 Іслам 

На ступінь кандидата 
4043. Булатов А. А. Внутрішньоісламські протиріччя в мусульманській уммі 

Криму: природа, стан, еволюція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Булатов Айдер Аметович ; Ін-т 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-0674 А] УДК 28-1(477.75) 

4044. Годованець Н. І. Священні та віроповчальні тексти як джерела мусуль-
манського права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Годованець Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 
100 пр. — [2011-0099 А] УДК 28-74-428.3 

4045. Заруцька О. А. Моделі ісламської економіки: релігієзнавчий аспект : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / 
Заруцька Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2011-7575 А] УДК 28:33 

4046. Стужна Н. В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в 
ісламі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 
"Релігієзнавство" / Стужна Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2011-0504 А] 

 УДК 28-445 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь доктора 
4047. Кулинич Р. О. Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку 

України: методологія аналізу взаємозв'язку показників : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Кулинич Роман Омеля-
нович ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2011. — 37 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (58 назв). — 100 пр. — [2011-0250 А] 

 УДК 311.3:33](477) 
4048. Попова В. В. Методологія статистичного випромінювання та оцінювання 

економічного розвитку національної макросистеми : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Попова Валентина Вікторівна ; 
Нац. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2010. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (53 назви). — 100 пр. — [2010-6705 А] УДК 311.312 

На ступінь кандидата 
4049. Вітковська К. В. Методологічні аспекти побудови регіональних таблиць 

смертності за причинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.10 "Статистика" / Вітковська Катерина Вікторівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Одес. держ. екон. ун-т]. — К., 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1865 А]
 УДК 311.313:314.14](477) 

4050. Галаган Д. В. Статистичний аналіз ринку житлової нерухомості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Гала-
ган Дмитро Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2011-1580 А] УДК 311.3:332 

4051. Гнатик Я. Б. Економіко-статистичне дослідження ринку автотранспортних 
послуг на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Гнатик Ярослав Богданович ; Нац. акад. стати-
стики, обліку та аудиту, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0096 А] 

 УДК 311:656.13 
4052. Горобець О. В. Статистичне вивчення відтворення населення регіону : 

(на прикл. АР Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.10 "Статистика" / Горобець Олена Владленівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(22 назви). — 100 пр. — [2011-0730 А] УДК 311.21:314(477.75) 

4053. Дернова І. А. Статистичне оцінювання впливу макроекономічних факторів 
на динаміку курсу національної валюти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Дернова Ірина Анатоліївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-6942 А] УДК 311.2:336.748 

4054. Колесник О. О. Статистичний аналіз ринку туристичних послуг : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Ко-
лесник Ольга Олександрівна ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Житомир. 
держ. технол. ун-т]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2011-2523 А] УДК 311:338.48 

4055. Кравченко П. А. Використання статистики в митній справі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; 
фін. право; інформ. право" / Кравченко Петро Анатолійович ; Класич. приват. ун-т, 
[Одес. нац. юрид. акад.]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-6933 А] УДК 311.3:339.543 
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4056. Лазебник Ю. О. Статистичне забезпечення управління оподаткуванням 
підприємств транспорту в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Лазебник Юлія Олександрівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-2588 А] УДК 311:[338.47:336.221](477) 

4057. Матійчук Л. П. Статистичне оцінювання надійності банків України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / 
Матійчук Любомир Павлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3700 А] УДК 311.17:336.713](477) 

4058. Міщенко Я. О. Статистичний аналіз діяльності підприємств малого 
бізнесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 
"Статистика" / Міщенко Яніна Олегівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2011-0328 А] УДК 311.17:334.722](477) 

4059. Сидоренко М. Г. Методичне забезпечення порівнянності інформації в 
умовах упровадження оновлених версій статистичних класифікацій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Сидоренко 
Марина Геннадіївна ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0997 А]
 УДК 311:33 

4060. Чорний В. С. Статистичний аналіз ринку праці регіону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Чорний Воло-
димир Степанович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 
[Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-4338 А] УДК 311.313:331.5 

314 Демографія. Вивчення народонаселення 

На ступінь доктора 
4061. Рогожин О. Г. Формування демографічної ситуації в селах України: ме-

ханізм, регіональний аналіз і прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Рогожин Олексій Георгійович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. 
ім. М. В. Птухи. — К., 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (35 назв). — 
150 пр. — [2011-1760 А] УДК 314.116-058.232.6(477) 

На ступінь кандидата 
4062. Звірід Н. В. Статистична оцінка інтенсивності міграції робочої сили : 

(на прикл. Зах. регіону України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.10 "Статистика" / Звірід Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). 
— 100 пр. — [2011-3346 А] УДК 314.15-057 

4063. Копцюх Б. Р. Місцинність племені як чинник в реконструкції етногенезу 
українців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 
"Етнологія" / Копцюх Богдан Романович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1506 А]
 УДК 314.112-054.5(477) 
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4064. Крімер Б. О. Зрушення у народжуваності: соціально-економічні чинники 
та можливості регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Крімер Борис Олександрович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. 
ім. М. В. Птухи. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. 
— [2011-1629 А] УДК 314.12 

4065. Пугач С. О. Міграції населення Волинської області : (сусп.-геогр. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та 
соц. географія" / Пугач Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-1171 А] УДК 314.15(477.82) 

4066. Супруновський А. І. Міграційне право в системі права 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" / Супруновський Андрій Іванович ; Нац. 
ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-5872 А] УДК 314.15:340.12(477) 

4067. Терець В. М. Депопуляція в Україні: детермінанти, особливості та наслідки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, 
економіка праці, соц. економіка і політика" / Терець Валентина Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 150 пр. — [2011-7452 А] 

 УДК 314.116-022.252(477) 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 
4068. Барматова С. П. Інформаційно-комунікативний простір політики як 

предмет теоретико-соціологічної рефлексії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра соціол. наук : спец. 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Барматова Світлана 
Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т соціології НАН України]. — К., 
2010. — 27 с. — Бібліогр.: с. 22—25 (32 назви). — 100 пр. — [2010-6642 А] 

 УДК 316.334.3+316.422.44 
4069. Даниленко С. І. Громадянський вимір інформаційно-комунікаційної 

революції: концептуально-теоретичні та політико-прикладні аспекти : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеолоія" / 
Даниленко Сергій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
36 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2011-2209 А] УДК 323.2:316.77 

4070. Дулін П. Г. Консолідуюча функція духовних цінностей у розвитку 
українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Дулін Петро Георгійович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32 
(52 назви). — 100 пр. — [2011-0757 А] УДК 316.42(477) 

4071. Молодиченко В. В. Соціокультурна динаміка цінностей у дискурсі модер-
нізації освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 
09.00.10 "Філософія освіти" / Молодиченко Валентин Вікторович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (24 назви). — 
100 пр. — [2010-7243 А] УДК 316.752:172 

4072. Отрешко Н. Б. Трансформація епістемологічних засад сучасної 
соціології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 
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22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Отрешко Наталія Борисівна ; Ін-т соціології 
НАН України. — К., 2011. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (35 назв). — 100 пр. — 
[2011-1160 А] УДК 316.2 

На ступінь кандидата 
4073. Бадюл О. С. Трансформація ціннісних установок особистості в освітньому 

процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 
"Філософія освіти" / Бадюл Оксана Станіславівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 
ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (24 назви). 
— 100 пр. — [2010-7165 А] УДК 316.613 

4074. Балюк Р. В. Традиція і новаторство в умовах масовизації сучасного 
суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія і філософія історії" / Балюк Руслана Вадимівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (8 назв). — 100 пр. 
— [2011-0652 А] УДК 316.42 

4075. Білецька Т. В. Соціально-політичний конфлікт в українському суспільстві 
періоду трансформації: фактори виникнення і особливості прояву : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 
соціології" / Білецька Тетяна Вікторівна ; Ін-т соціології НАН України. — К., 2011. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0725 А] УДК 316.48(477) 

4076. Володько В. В. Вплив трудової міграції на сімейні ролі сучасних 
українських жінок : (з досвідом роботи у Польщі та Греції) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / 
Володько Вікторія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-1134 А] УДК 316.346.2-055.2-054.72(=161.2) 

4077. Воробець А. Ю. Соціальна адаптація осіб з розумовою відсталістю : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 
соціології" / Воробець Андрій Юрійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2011-0807 А] УДК 316.344.6 

4078. Ворожбит С. А. Почуття довіри як чинник соціально-психологічної 
адаптації студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Ворожбит Сергій 
Анатолійович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. — К., 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1057 А] 

 УДК 316.613.4 
4079. Городецька О. Г. Мотивація електоральної поведінки в умовах різних 

виборчих систем в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Городецька Олена 
Георгіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-3194 А] УДК 316.628:324](477) 

4080. Гребеньова В. О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ — 
початку ХХІ ст. (на матеріалах Вінничини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Гребеньова Валентина Олександрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0110 А] 

 УДК 316.723-053.5/.6(477.44)"19/20" 
4081. Гуляєв О. В. Спін-операції в сучасному політичному процесі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та про-
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цеси" / Гуляєв Олег Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-2415 А] УДК 316.774:32 

4082. Джердж С. Ф. Інституціоналізація інформаційної політики України в 
сфері євроатлантичного співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Джердж Сергій Федо-
рович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3249 А] УДК 316.774+327](477) 

4083. Дишлевий І. О. Свобода як форма прояву соціального : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія 
соціології" / Дишлевий Ілля Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-0747 А] УДК 316.3:347.152 

4084. Досенко А. К. Медійність і психолінгвістична характеристика моделі 
блогів людей, які живуть із ВІЛ/СНІД : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / 
Досенко Анжеліка Костянтинівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3275 А] УДК 316.77 

4085. Євдокимова В. В. Теоретико-методологічні та програмно-технологічні 
складові регуляції бідності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Євдокимова Валентина 
Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — 
Запоріжжя, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6457 А]
 УДК 364.662-78:316.43](477) 

4086. Карпенко Г. В. Валеологічна культура молоді та її потенціал : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 
соціології" / Карпенко Ганна В'ячеславівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-3408 А] УДК 316.74:613(477) 

4087. Кодацька Н. О. Девіації соціальних практик материнства в сучасній 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 
"Спец. та галуз. соціології" / Кодацька Наталя Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. 
— Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3470 А]
 УДК 316.35-055.52-055.2(477) 

4088. Колесникова І. Є. Механізм смислогенезу особистості в онтогенезі: 
морфогенетичний та онтологічний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / 
Колесникова Ірина Євгеніївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0835 А] УДК 316.273+130.2 

4089. Кошак О. М. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку : 
(за матеріалами роботи радіоорганізацій сх. обл. України) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. 
комунікацій" / Кошак Олександр Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т журналістики. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-1513 А] УДК 316.774:654.19](477) 

4090. Кошелев А. В. Соціологічна теорія: соціально-історичні основи, побудова 
та трансформація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Кошелев Андрій Володимирович ; 
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Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Запоріжжя, 
2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 110 пр. — [2010-6467 А] УДК 316.2 

4091. Крячко В. І. Концептуалізація української ментальності в соціодіагнос-
тичному аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Крячко Володимир Іванович ; Класич. приват. 
ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — 
[2010-6355 А] УДК 316.3(=161.2):303.1 

4092. Мар'їна О. Ю. Інформаційно-комунікаційна взаємодія як фактор розвитку 
регіональних бібліотехнічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук із соц. комунікацій. : [спец]. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліогра-
фознав." / Мар'їна Олена Юріївна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0301 А] УДК 316.77:021.6 

4093. Мосаєв Ю. В. Соціальний комфорт в соціологічному дискурсі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія 
соціології" / Мосаєв Юрій Володимирович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6518 А] 

 УДК 316.728 
4094. Ненько О. Є. Соціологічна концептуалізація гумористичного дискурсу як 

прояву політичної свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Ненько Олександра Євгенівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-2105 А] УДК 316.1:398.23 

4095. Олійник О. В. Концептуалізація та емпіричні показники міри соціалі-
зованості молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Олійник Оксана Валеріївна ; Ін-т соціології 
НАН України, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-0940 А] УДК 316.614 

4096. Павленко Л. Г. Всесвітня служба радіомовлення України: тематика та 
структура радіопрограм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Павленко Людми-
ла Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2010. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6986 А] 

 УДК 316.774:654.16](477) 
4097. Плужник Я. А. Соціально-психологічні детермінанти організаційно-управ-

лінських стресів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Плужник Яна Анатоліївна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1365 А] УДК 316.62 

4098. Посохов І. С. Студентська субкультура: становлення та еволюція (на 
матеріалах російських університетів ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Посохов Іван 
Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6990 А] 

 УДК 316.723-057.875 
4099. Проценко Т. В. Система бібліотечно-інформаційного супроводу професійної 

діяльності сімейних лікарів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / 
Проценко Тамара Володимирівна ; Харків. держ. акад. культури, [Київ. нац. ун-т 
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культури і мистецтв, М-во культури і туризму України]. — Х., 2010. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6532 А] 

 УДК 316.774:025.5](477) 
4100. Пустовойт В. І. Утопічний та антиутопічний досвід соціального проек-

тування в контексті глобальних проблем сучасності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 
Пустовойт Валентин Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1370 А] УДК 316.257 

4101. Пшенична Т. О. Мовленнєвий вплив на емоції адресата інтерв'ю : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. 
соц.-комунікац. технології" / Пшенична Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 
— К., 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-0422 А] УДК 316.772.4 

4102. Роздобутько О. М. Репрезентація часу в соціології : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 
соціології" / Роздобутько Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— К., 2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2010-6707 А]
 УДК 316.4.051 

4103. Сегол Р. І. Редагування перекладу текстів англомовних телесеріалів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія 
та історія вид. справи та редагування" / Сегол Радміла Ігорівна ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-7091 А] УДК 316.774:[654.197:655.254.22:811.111'25] 

4104. Сенюра О. В. Соціальний простір великого міста: динаміка і специфіка 
процесів мобільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Сенюра Оксана Володимирівна ; Донец. 
держ. ун-т упр., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Донецьк, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6711 А] 

 УДК 316.334.56+316.444](477) 
4105. Сидоркіна М. Ю. Спільна художня творчість як чинник гармонізації 

сімейних стосунків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Сидоркіна Марина 
Юріївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-0475 А] УДК 316.614.5:7.013 

4106. Спориш Ю. О. Стилі життя середнього класу в Україні : (на прикл. ве-
ликого міста) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Спориш Юлія Олексіївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — 
[2010-6713 А] УДК 316.728 

4107. Стручкова-Гуменна Л. Б. Становлення громадянської культури 
студентської молоді : (регіон. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Стручкова-Гуменна Людмила 
Борисівна ; Класич. приват. ун-т, [Ін-т соціології]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1181 А] УДК 316.614-057.875 

4108. Турецька Х. І. Особистісна ідентичність схильних до Інтернет-залежності 
осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 



   

 
64 

"Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Турецька Христина Іванівна ; Ін-т соц. та 
політ. психології НАПН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-1810 А] УДК 316.6 

4109. Христофорова О. В. Евристичний потенціал дослідницьких програм в 
соціології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук : [спец.] 22.00.02 
"Методологія та методи соц. дослідж." / Христофорова Ольга Віталіївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-0568 А] УДК 316.2:167 

4110. Чернов І. О. Людиновимірність економічного розвитку суспільства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія 
та філософія історії" / Чернов Ігор Олексійович ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. 
ун-т]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-2928 А] УДК 316.3:330 

4111. Чолій С. М. Мотивація участі молоді в діяльності громадських орга-
нізацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.11 
"Політ. психологія" / Чолій Софія Мирославівна ; Ін-т соц. та політ. психології 
НАПН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1821 А] УДК 316.621-053.6 

4112. Чорній П. І. Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду (1919—1939 рр.): 
демографічні та етнокультурні процеси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Чорній Петро Ігорович ; НАН України, 
Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2011-1822 А]
 УДК 316.356.4(477.83/.86)"1919/1939" 

4113. Шабаєва Н. С. Гендерна соціалізація студентів коледжу в позанав-
чальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.05 "Соц. педагогіка" / Шабаєва Наталія Сергіївна ; Держ. закл. освіти "Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-2939 А] УДК 316.346.2:378 

4114. Шкраб'юк В. С. Соціально-психологічні особливості аутоагресії в осіб, 
засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Шкраб'юк 
Вероніка Степанівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля МОН України, 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1433 А] УДК 316.62-058.56 

4115. Щербина С. С. Генеза політичних еліт в Україні: сутність, структура, 
особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Щербина Сергій Степанович ; Класич. приват. 
ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-1196 А] УДК 316.34/.35(477) 

4116. Ярошенко Л. А. Методика і практика моніторингових медіа-досліджень 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Ярошенко Леся Анатоліївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2011. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1439 А] УДК 316.774(477) 

32 Політика 

На ступінь доктора 
4117. Вільчинська І. Ю. Сучасні теорії політичної мотивації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра політ наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. 
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науки" / Вільчинська Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького]. 
— Чернівці, 2011. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (51 назва). — 100 пр. — [2011-0078 А]
 УДК 32.019.5 

На ступінь кандидата 
4118. Ільтьо Г. Ф. Механізми символізації політичної дійсності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. 
науки" / Ільтьо Галина Федорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Вищ. держ. 
навч. закл."Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назв). 
— 100 пр. — [2011-1202 А] УДК 32:165.212 

4119. Копитова Л. С. Політичне лідерство як феномен сучасної політичної 
культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 
"Політ. культура та ідеолоія" / Копитова Лілія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-0843 А] УДК 32:316.46 

4120. Крет О. В. Інституалізація транспарентності державної влади : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та про-
цеси" / Крет Ольга Віталіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Рівнен. ін-т 
слов'янознав. Київ. славіст. ун-т]. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-6353 А] УДК 32.019.5 

4121. Мельник В. І. Безпека особи в транзитних суспільствах: політико-
інституційний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мельник Віталій Іванович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — 
[2011-1108 А] УДК 32.01:316.325 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 
4122. Висоцький О. Ю. Теоретико-методологічні виміри технологій легіти-

мації політичної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Висоцький Олександр Юрійович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. металург. акад. України]. — Чернівці, 
2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (50 назв). — 100 пр. — [2011-2349 А] 

 УДК 321(477) 
4123. Малкіна Г. М. Політична відповідальність у демократичному суспільстві : 

(інституціон. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Малкіна Ганна Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (28 назв). — 
100 пр. — [2011-0297 А] УДК 321.7.085 

На ступінь кандидата 
4124. Березовська-Чміль О. Б. Соціальна політика та механізми її реалізації в 

Україні : (політол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. на-
ук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Березовська-Чміль Олена Борисівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т історії і політології Прикарпат. нац. 
ун-ту ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-1129 А] УДК 321.01:316.4(477) 
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4125. Дробот Р. В. Концепція влади М. Фуко: політичний вимір : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. 
науки" / Дробот Руслан Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6743 А]
 УДК 321.1 

4126. Нойманн О. Ю. Федеральна та земельна законодавча влада та їх вплив 
на місцеве самоврядування в об'єднаній Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Нойманн Олена 
Юріївна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Нац. ун-т 
"Києво-Могилян. акад."]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-2688 А] УДК 321.011.3:352.07](430) 

4127. Пахолок В. М. Особливості функціонування місцевого самоврядування в 
унітарній державі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Пахолок Василь Миколайович ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-0380 А] УДК 321.01 

4128. Рябека О. Г. Організації громадянського суспільства та їх роль у функ-
ціонуванні державного управління: політологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Рябека 
Олександр Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2011-2787 А] УДК 321:061.2 

4129. Сіданіч М. О. Біхевіоралізм як класична політична теорія та його вплив 
на розвиток політичної науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Сіданіч Максим Олександрович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). 
— 100 пр. — [2011-0481 А] УДК 321.01 

4130. Теремко В. В. Аналіз політики як чинник демократичної трансформації 
сучасного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Теремко Віктор Васильович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-0514 А] УДК 321.7(477) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

323/324(100-87) Внутрішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
4131. Аль-Темімі Джабер Наджим Абдула. Модернізація політичної системи 

Іраку: передумови, етапи, тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Аль-Темімі Джабер 
Наджим Абдула ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Європ. 
ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-3004 А] 

 УДК 323(567) 
4132. Гвоздинський С. Л. Політичний регіоналізм у контексті демократизації 

Королівства Іспанія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Гвоздинський Святослав 
Любомирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2011-2380 А] УДК 323.174(460) 
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4133. Кіршенблат С. В. Феномен натовпу у розвитку політичного процесу на 
постсоціалістичному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Кіршенблат Софія Володимирівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 22 с. — Бібліогр.: 
с. 18—19. — 100 пр. — [2010-6345 А] УДК 323.2:316.454.3](47+57)"1989/2009" 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 
4134. Монолатій І. С. Інституціоналізація та діяльність етнічних політичних 

акторів в Австо-Угорщині : (на прикл. Галичини і Буковини) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра політ. наук. : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Монолатій Іван Сергійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Рівнен. держ. 
гуманіт. ун-т]. — Чернівці, 2011. — 39 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (48 назв). — 100 пр. 
— [2011-0334 А] УДК 323.21(477.8)"18/19" 

На ступінь кандидата 
4135. Баєва Ю. Є. Проблема національної згоди в Україні в контексті історико-

політичного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Баєва Юлія Євгеніївна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 
100 пр. — [2011-3025 А] УДК 323.1(477)(091) 

4136. Бойко С. С. Етнократія в сучасному політичному процесі: форми проявів 
і засоби протидії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Бойко Світлана Станіславівна ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Міжрегіон. акад. упр. пер-
соналом]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1569 А]
 УДК 323.1(477) 

4137. Верещагіна І. Д. Суспільно-політичні трансформації в Україні та Російській 
Федерації у сучасній громадській думці: порівняльні аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Верещагіна Ірина Дем'янівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0070 А] 

 УДК 323.019.5(477+(470+571)) 
4138. Голденштейн К. О. Політико-правові засади інституту автономії 

національних меншин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Голденштейн Катерина 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0100 А] 

 УДК 323.1(477) 
4139. Демченко М. В. Реклама як чинник демократичних перетворень у 

політичному процесі сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Демченко Максим Воло-
димирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2422 А] УДК 323:659.1](477) 

4140. Дмитрасевич Н. О. Внутрішній та міжнародний аспекти легітимації 
радянської влади в Україні в 1917—1922 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 
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прав. учень" / Дмитрасевич Назар Орестович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Київ. ун-т права НАН України]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-2434 А] УДК 323+327](477)"1917/1922" 

4141. Зуйковська А. А. Структурогенез політичної культури сучасного 
українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеолоія" / Зуйковська Аліна Альбертівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2476 А] УДК 323(477) 

4142. Коротков Д. С. Формування політичної еліти України в контексті елек-
торального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Коротков Дмитро Сергійович ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Луганськ, 2011. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-1624 А] УДК 323.39:316.4 

4143. Лисенко І. М. Розвиток територіальних громад як умова формування 
громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти і процеси" / Лисенко Ілля Миколайович ; 
Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2599 А] УДК 323.2:352.075](477) 

4144. Мороз І. І. Трансформація політичних систем України та Польщі: 
порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук. : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мороз Ігор Іванович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-0335 А] УДК 323(477+438) 

4145. Моторнюк Т. М. Виборчі технології у сучасному електоральному 
процесі України: рецепція досвіду США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Моторнюк Тетяна 
Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Харків. нац. екон. ун-т]. — 
Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-2669 А] 

 УДК 324:321.74](477+73) 
4146. Пікалов С. В. Громадянська дія як складова демократичної трансфор-

мації політичної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Пікалов Сергій Васильович ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. 
— 100 пр. — [2011-2736 А] УДК 323.233(477) 

4147. Поволокіна О. М. Політичний консенсус як чинник консолідації українсь-
кого суспільства : (на матеріалах прес. політ. вид.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Поволокіна 
Олеся Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-2740 А] 

 УДК 323.2(477) 
4148. Суржко М. О. Удосконалення виборчої системи як чинник розвитку 

політичного представництва в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Суржко Михайло 
Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 
21 с. — Бібліогр.: с. 19. — 100 пр. — [2011-1802 А] УДК 324:328](477) 

4149. Цибін С. Г. Витоки та еволюція ідеологічних засад молодіжної політики 
в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
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[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Цибін Станіслав Григорович ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 
100 пр. — [2011-2146 А] УДК 323.2-053.6](477) 

4150. Швець Л. М. Особливості реалізації місцевими органами влади 
державної політики СРСР щодо громад РПЦ в Україні (середина 1940-х — перша 
половина 1960-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. : 
[спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Швець Леонід Миколайович ; Ін-т філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1036 А] 

 УДК 322(477)"1940/1960" 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 
4151. Тараненко Г. Г. Вплив неурядових організацій на процеси трансфор-

мації сучасної світ-системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Тараненко 
Ганна Геннадіївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1397 А] УДК 327.7 

4152. Тимінська К. О. Тероризм у світовій політиці : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. 
розв." / Тимінська Катерина Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 
міжнар. відносин. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-6384 А] УДК 327:323.285 

4153. Халаджи В. В. Європейська політика сусідства як напрям зовнішньої 
політики Європейского Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Халаджи 
Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — 
К., 2011. — 20 с. — Библиогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-1415 А] 

 УДК 327.7:061.1ЄС 
4154. Чікель Ю. В. Політичний тероризм у сучасних міжнародних відносинах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. 
пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Чікель Юрій Володимирович ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (3 назви). — 
100 пр. — [2011-2933 А] УДК 323.28:327 

4155. Янчук Л. В. Зовнішня політика Словацької Республіки: особливості 
формування та пріоритетні напрями розвитку (1993—2010 рр.) : автореф. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Янчук Лариса 
Василівна ; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України, [Ін-т історії 
України НАН України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с.17—18 (7 назв). та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0635 А] УДК 327+94](437.6) 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь доктора 
4156. Борділовська О. А. Еволюція зовнішньополітичної стратегії Республіки 

Індія у постбіполярний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 
наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Борділовська 
Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 35 с. — 
Бібліогр.: с. 29—31. — 100 пр. — [2011-3081 А] УДК 327(540) 
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На ступінь кандидата 
4157. Бахтиєв Р. А. Політика нейтрального Туркменістану в контексті транс-

формаційних процесів пострадянського періоду : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Бахтиєв Руслан 
Абдулхаєвич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Одес. 
держ. екон. ун-т]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 12—13 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-2275 А] УДК 32:341.214](575.4)"19/20" 

4158. Білак П. П. Еволюція політики Тайваню щодо КНР : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та 
глобал. розв." / Білак Павло Павлович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 
відносин, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-3056 А] УДК 327(510+529) 

4159. Божкова Г. Л. Країни Тропічної Африки в зовнішній політиці Держави 
Ізраїль (1954—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Божкова Ганна Леонідівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6483 А] УДК 327(569.4+6)"1954/2007" 

4160. Васильєва М. О. Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої 
політики США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 
"Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Васильєва Марія Олександрівна ; 
НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3109 А] УДК 327(73) 

4161. Давидович Л. Я. Політика Республіки Індія щодо країн пострадянського 
простору (1991—2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Давидович Людми-
ла Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-3225 А] УДК 327(540) 

4162. Крет Р. М. Зовнішня політика Республіки Білорусь в умовах інте-
граційних трансформацій Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / 
Крет Роман Михайлович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, 
[Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр: с. 17 (4 назви). — 
100 пр. — [2010-7230 А] УДК 327.39(476) 

4163. Кушнір Д. В. Безпековий фактор формування регіональної системи 
міжнародних відносин у Перській затоці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / 
Кушнір Дмитро Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0871 А] УДК 327(267.35) 

4164. Осташ Н. І. Асиметрія канадсько-американських відносин у постбіпо-
лярному світі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Осташ Наталія Ігорівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-0364 А] УДК 327(71+73) 

4165. Панаріна О. В. Польсько-німецькі відносини в контексті європейських 
інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Панаріна Олена 
Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1162 А] 

 УДК 327(438+430) 
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4166. Петров В. О. Політика Румунії в Чорноморському регіоні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. 
систем та глобал. розв." / Петров Віктор Олександрович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-2730 А] УДК 327(498) 

4167. Рибченко Т. О. Зовнішня політика адміністрації президента США Б. Обами 
щодо Російської Федерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Рибченко Тетяна 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2011. 
— 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1551 А]
 УДК 327(73:470+571)) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 
4168. Ашраф Алі М. Сміда. Становлення і розвиток співробітництва Великої 

Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахарії і України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. 
систем та глобал. розв." / Ашраф Алі М. Сміда ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Ін-т міжнар. відносин]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — 
[2010-6321 А] УДК 327(612:477) 

4169. Бебешко О. В. Моделі безпеки у Чорноморському регіоні в сучасних 
міжнародно-політичних концепціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук. : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Бебешко 
Олена Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2278 А] 

 УДК 327.5(477.7) 
4170. Вєтринський І. М. Трансформація неоімперських стратегій в умовах 

глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 
"Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Вєтринський Ігор Михайлович ; 
НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2011. — 17 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3120 А] УДК 327(477) 

4171. Вознюк Є. В. Порівняльний вимір гендерної політики перехідних держав : 
(на прикл. України та Росії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Вознюк Євгенія 
Василівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2011. — 20, 
[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1577 А] 

 УДК 327.39(477+470) 
4172. Войтенко М. В. Регіональне співробітництво в контексті європейських 

інтеграційних процесів : (на прикл. Одес. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / 
Войтенко Максим Володимирович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Чернівці, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-1056 А] УДК 327(477.74) 

4173. Дмитрук А. Ю. Російсько-українські відносини у політичній сфері у 90-х рр. 
ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Дмитрук Андрій Юрійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-
вича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0748 А] УДК 327(477+(470+571)) 
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4174. Жолонко Т. В. Українсько-іспанське міждержавне співробітництво у 
контексті європейської політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / 
Жолонко Тетяна Володимирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — 
Миколаїв, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2011-3323 А] 

 УДК 327(477:460) 
4175. Качинська Н. О. Стратегія і тактика іміджевої політики сучасної держави: 

концептуальний та прикладний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Качинська Надія Олек-
сандрівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Маріупол. 
держ. ун-т]. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-1321 А] УДК 327(477) 

4176. Шинкарук К. О. Формування зовнішньополітичної ідентичності України : 
автореф. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. 
міжнар. систем та глобал. розв." / Шинкарук Катерина Олегівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-0620 А] УДК 327(477) 

329 Політичні партії та рухи 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь доктора 
4177. Гонюкова Л. В. Політичні партії як суб'єкти державної політики в 

сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Гонюкова Лілія Василівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України. — К., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 
(37 назв). — 100 пр. — [2010-6984 А] УДК 329(477) 

4178. Корнієвський О. А. Громадські об'єднання у системі національної безпеки 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Корнієвський Олександр Анатолійович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (40 назв). — 100 пр. — [2011-1208 А] УДК 329.7:351.862](477) 

На ступінь кандидата 
4179. Андрос О. Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та 
процеси" / Андрос Олег Євгенійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6921 А] 

 УДК 329.73:502/504 
4180. Близнюк І. В. Сучасний молодіжний рух в Україні (1980-ті — 2008 рр.): 

історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Близнюк Ігор 
Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6966 А] 

 УДК 329.78(477)"1980/2008" 
4181. Трофименко М. В. Антиглобалістський рух і Україна: політологічний 

аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Трофименко Микола Валерійович ; НАН України, Ін-т 
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політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Маріупол. держ. ун-т]. — К., 2011. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 11—14. — 100 пр. — [2011-1407 А] УДК 329.7(477) 

4182. Череватий С. В. Євроінтеграційна перспектива України в програмних 
документах та практичній діяльності українських політичних партій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Череватий Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1423 А] УДК 329:339.924](477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 
4183. Бакурова А. В. Моделювання процесів самоорганізації в соціально-

економічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Бакурова 
Анна Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — 
Запоріжжя, 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (55 назв). — 150 пр. — 
[2010-7121 А] УДК 330.47 

4184. Вініченко І. І. Розвиток інвестиційної діяльності аграрних підприємств: 
теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вініченко Ігор Іванович ; М-во 
аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2011. — 38 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (65 назв). — 100 пр. — [2011-0079 А] 

 УДК 330.322:631.164.23 
4185. Галушка З. І. Соціалізація трансформаційної економіки: закономірності 

та суперечності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Галушка Зоя Іванівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2011. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (60 назв). — 100 пр. — [2011-1582 А] 

 УДК 330.342.146:330.526 
4186. Єлісєєва О. К. Моделювання управління соціально-економічними сис-

темами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 
"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Єлісєєва Оксана Костян-
тинівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (47 назв). — 150 пр. — [2011-2075 А] 

 УДК 330.117:519.711 
4187. Лазарєва Є. В. Методологічні засади становлення і функціонування 

інноваційної системи регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Лазарєва Євгенія 
Вячеславівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 
2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (44 назви). — 100 пр. — [2011-2094 А]
 УДК 330.341.1:332.1 

4188. Тарасенко І. О. Методологічні основи сталого розвитку підприємств 
легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тарасенко Ірина Олексіївна ; Київ. нац. 
ун-т технологій та дизайну. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 
(50 назв). — 100 пр. — [2011-1399 А] УДК 330.342.3:67 
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4189. Шлафман Н. Л. Теоретичні засади регулювання розвитку підприєм-
ницького сектора економіки України : автореф. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шлафман Наталія 
Леонідівна ; Нац. академ. наук України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — 
Одеса, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (33 назви). — 100 пр. — 
[2011-0622 А] УДК 330.43:334 

На ступінь кандидата 
4190. Абрамчук М. Ю. Еколого-економічні основи використання біоінновацій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка 
природокористування та охорони навколиш. середовища" / Абрамчук Марина Юріївна ; 
Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-2968 А] УДК 330.15:601 

4191. Антикуз В. М. Економічна влада як фактор розподілу доходів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія 
екон. думки" / Антикуз Вікторія Михайлівна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. 
— Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-6721 А] УДК 330.111.64 

4192. Бакум І. В. Факторний підхід до управління національною економікою : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Бакум Ірина Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(19 назв). — 150 пр. — [2011-3027 А] УДК 330.341 

4193. Бержанір І. А. Формування та ефективність використання оборотних 
засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Бержанір Інна Анатоліївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-3042 А] 

 УДК 330.123.7:334.716](477) 
4194. Білоброва Т. О. Циклічність розвитку ринків нерухомості: законномір-

ності та особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Білоброва Тетяна Олексан-
дрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Вищ. 
навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т екон. і торгівлі"]. — К., 2011. — 19 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0034 А] УДК 330.33.01:332.72 

4195. Бовсунівська І. В. Особливості розвитку комунальної власності в умо-
вах переходу до ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Бовсунівська 
Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2011-2300 А] УДК 330.111.62 

4196. Божанова О. В. Управління економічним потенціалом підприємст 
залізничного транспортного машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Божанова Олена 
Василівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [М-во трансп. та зв'язку України]. — Х., 
2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). — 100 пр. — [2011-1453 А]
 УДК 330.34:629.4 

4197. Бутов А. М. Організація інноваційної діяльності регіону : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і 
регіон. економіка" / Бутов Андрій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. Ужгород. 
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нац. ун-т, [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. — Ужгород, 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-0064 А] УДК 330.341.1 

4198. Василик Н. М. Механізм стимулювання комплексного використання лісо-
ресурсного потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-
ща" / Василик Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(24 назви). — 150 пр. — [2011-0066 А] УДК 330.15:630*6 

4199. Вацька М. В. Формування інвестицій сільськогосподарських підприємств 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Вацька Марина Вікторівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 
госп-ва ім. Петра Василенка, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики та 
продовольства України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-2336 А] УДК 330.322:631.11 

4200. Вербицька Ю. М. Інвестиційно-інноваційна діяльність в Україні: регіональ-
ний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Вербицька Юлія Миколаївна ; М-во 
освіти і науки України, Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, [Нац. ун-т держ. 
податк. служби України]. — Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17. — 200 пр. — [2011-0069 А] УДК 330.341.1+330.322](477) 

4201. Влізло Є. М. Формування ефективного механізму державного регулю-
вання інвестиційного потенціалу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Влізло Євген Миро-
нович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-2354 А] УДК 330.322(477) 

4202. Водянка Л. Д. Формування інноваційного потенціалу підприємств харчової 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Водянка Любов Дмитрівна ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. 
— [2011-3131 А] УДК 330.341.1:338.439(477) 

4203. Гайдучок О. В. Системне моделювання економіки з виділенням енерге-
тичного сектора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Гайдучок Олена 
Василівна ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-7123 А] УДК 330.47 

4204. Гвоздик Н. М. Ефективність інвестицій в людський капітал на під-
приємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Гвоздик Наталія 
Михайлівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, [Вищ. 
навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 150 пр. — [2011-2379 А] 

 УДК 330.322:331.107.266 
4205. Гладенко І. В. Формування системи моніторингу інноваційної діяльності 

на машинобудівному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гладенко Іван Васильович ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-3167 А] УДК 330.341.1:[338.45:621 
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4206. Глібчук В. М. Оцінювання та регулювання інвестиційних ризиків маши-
нобудівних підприємств : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Глібчук Василь Мирославович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-0714 А] УДК 330.131.7:621 

4207. Глухова С. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності будівельних 
підприємств : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Глухова Світлана Вячеславівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.]. 
— Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-0716 А] УДК 330.341.1:69 

4208. Гмиря В. П. Фінансові механізми регулювання інвестиційної діяльності 
аграрного виробництва регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гмиря Вікторія Петрівна ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2387 А] УДК 330.322:338.436 

4209. Гошовська В. В. Науково-методичні основи оцінювання якості життя: 
національні стандарти визначення і формування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Го-
шовська Валентина Василівна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2010. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6454 А] 

 УДК 330.59(477) 
4210. Гуровська Т. В. Політична рента в сучасній трансформаційній економіці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Гуровська Тетяна Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-3220 А] УДК 330.3:328.18 

4211. Гурочкіна В. В. Механізми залучення та використання іноземних інвести-
цій на підприємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гурочкіна Вікторія 
Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1068 А] УДК 330.322.54:621 

4212. Дзядук Т. В. Формування та розвиток мережевої економіки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Дзядук Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-3253 А] УДК 330.3 

4213. Есфандіярфард Маліхех. Оптимізація інвестиційного портфелю в нечітких 
умовах з використанням прогнозування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / 
Есфандіярфард Маліхех (Іран) ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 120 пр. — [2011-1891 А]
 УДК 330.322+336.763 

4214. Євтушенко Н. О. Механізми мінімізації економічних ризиків на промисло-
вих підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Євтушенко Наталя Олександрівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — 
Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-3304 А] УДК 330.131.7 
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4215. Єлісєєнко Н. О. Інформаційні потоки: політекономічний аспект : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Єлісєєнко Наталя Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецк, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1483 А] УДК 330.34 

4216. Журман С. М. Ґенеза ремесла в господарській системі Лівобережної 
України в ХVII—XVIII століттях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Журман Сергій 
Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6748 А] 

 УДК 330.8:334.712](477.5)"16/17" 
4217. Загорулько А. О. Моделювання збалансованих показників вимірювання 

ефективності соціально-економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Загорулько Анастасія Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(20 назв). — 150 пр. — [2011-3333 А] УДК 330.4 

4218. Іванов А. М. Управління конкурентоспроможністю рекреаційно-оздо-
ровчого землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-
довища" / Іванов Андрій Миколайович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-3361 А]
 УДК 330.15:379.84 

4219. Івасюк В. В. Реалізація інноваційного потенціалу машинобудівного під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Івасюк Володимир Васильович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-6340 А] УДК 330.341.1:621 

4220. Іващенко А. І. Стратегічне управління соціально-економічним розвитком 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іващенко Алла Іванівна ; Донец. держ. ун-т упр. 
— Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-1608 А]
 УДК 330.34(477) 

4221. Іващенко М. В. Економічна поведінка як чинник інституціональних пе-
ретворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Іващенко Марина Вікторівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-1082 А] УДК 330.837 

4222. Іващенко Т. О. Державний соціально-економічний захист населення в 
умовах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Іващенко Тетяна 
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2011-0177 А] УДК 330.111.66 

4223. Ільїна К. О. Формування системи фінансового забезпечення інновацій-
ного розвитку у відкритій економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ільїна Катерина 
Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3378 А] УДК 330.341.1(477) 
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4224. Ковпак Е. О. Моделювання організаційних процесів на підприємствах у 
галузі надання проектно-консалтингових послуг : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 
економіці" / Ковпак Ельвіра Олександрівна ; Донец. нац. ун-т, [Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-3466 А] УДК 330.46:005.942 

4225. Коляда О. В. Середній клас у трансформаційній економіці України : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія 
та історія екон. думки" / Коляда Олена Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17. 
— 100 пр. — [2011-3485 А] УДК 330.111.4-058.13 

4226. Коць О. О. Планування науково-технічної підготовки машинобудівного 
виробництва в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коць Ольга Олегівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — [2011-2548 А] УДК 330.131.7:621 

4227. Кулемзін О. В. Моделювання координації інвестиційних процесів 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 
"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Кулемзін Олексій 
Валерійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6768 А] УДК 330.46:330.322 

4228. Лагутіна З. В. Економічна безпека державного інвестування будівництва 
об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
''Економіка та упр. п-вами'' / Лагутіна Злата Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-2587 А] УДК 330.322.14:69 

4229. Ландик О. В. Формування інвестиційної політики підприємств АПК : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Ландик Олександра Володимирівна ; Полтав. держ. аграр. акад., 
[Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Полтава, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1336 А]
 УДК 330.322:338.43 

4230. Лукашов О. О. Формування та розвиток трудоресурсного потенціалу 
акціонерних товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лукашов Олександр Олександрович ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 150 пр. — [2011-1667 А] УДК 330.34 

4231. Луценко О. А. Формування та ефективне використання основних засобів 
у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Луценко Олена Анатоліївна ; 
Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6654 А] 

 УДК 330.522.2:631.11 
4232. Мариненко Н. Ю. Розвиток неоконсервативного напряму економічної 

думки (остання третина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Ма-
риненко Наталія Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — К., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2011-0909 А] УДК 330.8"19/20" 



   

 
79

4233. Матвіїшин В. Є. Управління ризиками енергозабезпечення машино-
будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Матвіїшин Володимир Євгенович ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-7301 А] УДК 330.131.7:621 

4234. Маханькова О. А. Інституціональні чинники інформаційної еволюції 
економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Маханькова Олена Анатоліївна ; Класич. 
приват. ун-т, [Криворіз. екон. ін-т ДНВЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". — 
Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2011-2642 А]
 УДК 330.837 

4235. Мезенцев О. М. Моделювання критичних та кризових явищ на валют-
ному ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 
"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Мезенцев Олексій Мико-
лайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0918 А] 

 УДК 330.46+336.748.3 
4236. Мельниченко О. В. Економічний аналіз кадрового забезпечення фінан-

сово-кредитних установ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мельниченко Олександр 
Віталійович ; Одес. держ. екон. ун-т, [Ун-т банк. справи Нац. банку України]. — 
Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1676 А]
 УДК 33.021:336.71 

4237. Милашенко В. М. Підприємство в системі суспільного виробництва: 
механізм забезпечення конкурентоспроможності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Ми-
лашенко Віталій Михайлович ; Донец. нац. ун-т, [Вищ. навч. закл. "Полтав. ун-т еконо-
міки і торгівлі" Укоопспілки]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-2652 А] УДК 330.101 

4238. Назаренко О. Г. Інтелектуальна власність: зміст і форми економічної 
реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Назаренко Олександр Григорійович ; Донец. нац. 
ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2011-0339 А] УДК 330.1:347.77/.78 

4239. Ніколаєв Є. Б. Теорія інформаційної економіки: зміст і основні супереч-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Ніколаєв Євген Борисович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2685 А] УДК 330.342.24 

4240. Огаренко Т. Ю. Моделювання динаміки попиту на послуги вищих нав-
чальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Огаренко Тетяна 
Юріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 150 пр. — [2011-1727 А] УДК 330.112.1:519.86 

4241. Опанасенко В. М. Господарська мотивація в економічній системі України 
другої половини ХІХ — початок ХХ ст. та її відображення в економічній думці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Опанасенко Володимир Михайлович ; Держ. вищ. 
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навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2011-2697 А] УДК 330.8(477)"18/19" 

4242. Пархоменко О. П. Формування та використання оборотного капіталу 
промислових підприємств в умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пархоменко Ольга 
Петрівна ; Донец. нац. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 
2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2011-1737 А]
 УДК 330.142.26:658.153 

4243. Пашко М. М. Особливості формування фінансового капіталу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія 
екон. думки" / Пашко Михайло Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1740 А]
 УДК 330.142.23 

4244. Пелих І. В. Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Пелих Ірина Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України, [Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продо-
вольства України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 120 пр. — 
[2011-2726 А] УДК 330.341.1:330.322]:338.432(477) 

4245. Петренко О. І. Економічний механізм взаємодії суб'єктів інвестиційної 
діяльності транспортних холдингових компаній : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Петренко Ольга 
Іванівна ; Нац. авіац. ун-т, [Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Кона-
шевича-Сагайдачного]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-1360 А] УДК 330.322:334.758.4 

4246. Підопригора Л. А. Державна власність у трансформаційній економіці 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Підопригора Лариса Антонівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. 
— [2011-0390 А] УДК 33.012.332(477) 

4247. Прощаликіна А. М. Інноваційна діяльність як чинник економічного зростан-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Прощаликіна Аліна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-0418 А] УДК 330.341.1 

4248. Пшенична В. П. Розвиток механізму реалізації державної інвестиційної 
політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пшенична Валентина Павлівна ; Донец. держ. 
ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-2758 А] УДК 330.322(477) 

4249. Рибальченко Л. В. Моделювання розвитку страхового ринку в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, 
моделі та інформ. технології в економіці" / Рибальченко Людмила Володимирівна ; 
Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. держ. фін. акад. М-ва фінансів України]. — 
Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 
[2010-7082 А] УДК 330.47:368.021](477) 
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4250. Самченко Н. К. Моделювання структурно-функціональних зв'язків в 
економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 
"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Самченко Наталія Костян-
тинівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2797 А]
 УДК 330.44 

4251. Сем'янчук П. М. Інтелектуалізація праці у стратегії іноваційного роз-
витку економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Сем'янчук Петро Михайлович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Тернопіл. нац. 
екон. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 
100 пр. — [2010-6671 А] УДК 330.341.1(477) 

4252. Стойка В. О. Науково-практичні засади інвестування туристичної галузі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Стойка Віталій Олександрович ; Чернігів. держ. ін-т екон. і упр., 
[Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Чернігів, 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 150 пр. — [2011-2846 А] УДК 330.322:338.48(477) 

4253. Тимошенко О. О. Оцінка і формування потенціалу фінансової безпеки 
агроформувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Тимошенко Олександр Олександрович ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1401 А] УДК 330.342:631.16 

4254. Трофименко Н. В. Формування інвестиційної привабливості аграрних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Трофименко Надія Василівна ; М-во аграр. політики 
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6633 А] УДК 330.322:338.432 

4255. Чуріканова О. Ю. Оптимізація розподілу інвестицій на вугільній шахті 
за їх видами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 
"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Чуріканова Олена 
Юріївна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр 
інформ. технологій та систем, [Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т"]. — К., 2011. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — [2011-2938 А] УДК 330.332:622 

4256. Шабранська Н. І. Організаційно-економічний механізм управління 
інноваційною діяльністю малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шаб-
ранська Наталія Ігорівна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6479 А] 

 УДК 330.341.1 
4257. Яковенко Р. В. Відтворення людського потенціалу в умовах трансфор-

маційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Яковенко Роман Валерійович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16 
(37 назв). — 100 пр. — [2011-2995 А] УДК 330.341:331.101.262 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 
4258. Безтелесна Л. І. Управління людським розвитком та його фінансове за-

безпечення в умовах постіндустріального суспільства : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. 
економіка і політика" / Безтелесна Людмила Іванівна ; НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж. — Львів, 2011. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (55 назв). — 
100 пр. — [2011-1047 А] УДК 331.101.262 

4259. Левченко О. М. Концептуальні засади державного регулювання процесу 
відтворення професіонального потенціалу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Левченко 
Олександр Миколайович ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2010. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 100 пр. — [2010-6584 А] 

 УДК 331.101.262.025.12 

На ступінь кандидата 
4260. Андросова Л. М. Регулювання втрат робочого часу від тимчасової непра-

цездатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Андросова Лариса Михай-
лівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, [Київ. держ. 
акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного]. — К., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 150 пр. — [2011-2254 А] 

 УДК 331.103.3 
4261. Бевз З. В. Гармонізація соціально-трудових відносин в умовах модернізації 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Бевз Зінаїда 
Василівна ; Львівський ун-т бізнесу та права, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Львів, 
2011. — 20 с. : іл. табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1450 А]
 УДК 331.104 

4262. Березіна О. Ю. Соціальна відповідальність корпорацій в системі соціально-
трудових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Березіна 
Олена Юріївна ; Харків. нац. екон. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-3040 А] 

 УДК 331.101 
4263. Будякова О. Ю. Забезпечення професійно-кваліфікаційної збалансованості 

регіонального ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Будякова 
Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2011-0061 А] УДК 331.52 

4264. Гаркавенко Н. О. Організаційно-економічний механізм державного ре-
гулювання професійної зайнятості населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 ''Економіка та упр. нац. госп-вом'' / Гаркавенко 
Наталія Олександрівна ; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6572 А] 

 УДК 331.5:331.34 
4265. Гошко Т. Д. Формування персоналу сільськогосподарських підприємств 

в умовах інтенсивної трудової міграції сільського населення : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Гошко Тетяна Дмитрівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3199 А] УДК 331.108:631.11 

4266. Демченко О. О. Обґрунтування заходів запобігання вибухам при експлуатації 
гнучких силових кабелів на вугільних шахтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Демченко Олег Олександрович ; 
Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). — Макіївка (Донец. обл.), 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2167 А]
 УДК 331.453:[622.81:621.315.2] 

4267. Дроздяк І. М. Організаційно-економічний механізм соціального страхування 
сільського населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дроздяк Ірина Миронівна ; Львів. 
держ. фін. акад. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-3282 А] УДК 331.5:[364.3:316.334.55] 

4268. Золотарьова О. В. Механізм мотивації економічної діяльності найманих 
працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Золотарьова Ольга Володимирівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-0787 А] 

 УДК 331.101.3 
4269. Івлєв С. С. Організація оплати праці науковців у будівництві : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 ''Економіка та упр. п-вами'' / 
Івлєв Сергій Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-2484 А] 

 УДК 331.2:69-057.4 
4270. Кислицина О. В. Міжнародна трудова міграція в умовах глобалізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Кислицина Ольга Володимирівна ; Донец. нац. ун-т еко-
номіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3429 А] 

 УДК 331.556.4:339.9 
4271. Коваль Л. А. Регулювання зайнятості жінок на регіональному ринку 

праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Коваль Лариса Антонівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. ун-т вод. 
госп-ва та природокористування]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-0211 А] УДК 331.582 

4272. Коваль О. О. Планування соціального потенціалу підприємства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Коваль Олександр Олександрович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2011-2516 А] УДК 331.522.4.02 

4273. Колесник В. В. Розвиток управлінських кадрів в банківській системі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, 
економіка праці, соц. економіка і політика" / Колесник Віра Володимирівна ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-1505 А] УДК 331.108.45:336.71 

4274. Колесник О. А. Розвиток трудового потенціалу працівників системи 
освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Колесник Олена Андріївна ; 
Донец. нац. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля]. — Донецьк, 2010. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (19 назв). — 100 пр. — [2010-6854 А] 

 УДК 331.522.4:37-051 
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4275. Красномовець В. А. Розширення можливостей осіб з інвалідністю в 
контексті концепції людського розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і 
політика" / Красномовець Вікторія Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-0237 А] УДК 364.692/.696.4(477) 

4276. Крупа В. Р. Оплата праці у сільськогосподарських підприємствах при 
вдосконаленні системи соціального захисту населення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Крупа 
Володимир Романович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0242 А] УДК 331.2:631.11 

4277. Кузів М. З. Професійна орієнтація учнівської молоді в Німеччині й 
Україні в умовах ринку праці : (порівнял. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кузів 
Марія Зіновіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-1332 А] УДК 331.548(430+477) 

4278. Малиненко В. Є. Підвищення ефективності трудової діяльності на основі 
розвитку персоналу : (на прикл. малих буд. підприємств регіону) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка 
праці, соц. економіка і політика" / Малиненко Валентин Євгенович ; Донец. держ. 
ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-2630 А] УДК 331.108:331.101.3 

4279. Павлів-Самоїл Н. П. Філософсько-правовий вимір феномена трудової 
міграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 
"Філософія права" / Павлів-Самоїл Надія Петрівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. 
— Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-7068 А]
 УДК 331.556 

4280. Полевик Г. М. Вдосконалення механізму управління фінансовими ресур-
сами регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Полевик Геннадій Миколайович ; 
НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Херсон. нац. техн. ун-т]. — 
Одеса, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-0959 А] УДК 331.1:336.132 

4281. Пономарьова М. С. Матеріальне стимулювання праці в економічному 
механізмі розвитку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пономарьова 
Марина Сергіївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1747 А] 

 УДК 331.101.38:631.11 
4282. Семенченко А. В. Розвиток системи нормування праці фахівців в промис-

ловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Семенченко Андрій Воло-
димирович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-0989 А] УДК 331.103.3 

4283. Сергійчук С. І. Управління продуктивністю праці в машинобудуванні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, 
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економіка праці, соц. економіка і політика" / Сергійчук Сергій Ілліч ; Донец. нац. ун-т, 
[Нац. ун-т кораблебудування]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2011-1778 А] УДК 331.1 

4284. Сьомченко В. В. Підвищення ефективності використання трудових ресурсів 
підприємствами харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сьомченко Вікторія 
Вікторівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-2853 А]
 УДК 331.522.4:664 

4285. Хачатурян О. С. Регіональна політика зайнятості у сфері малого підприєм-
ництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Хачатурян Олена Сергіївна ; Полтав. 
нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Полтава, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 140 пр. — [2010-6718 А] 

 УДК 331.5:334 

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

На ступінь доктора 
4286. Гаращук О. В. Стратегічні напрями формування та використання кадрового 

потенціалу в ринкових умовах : (регіон. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Гаращук Олена Василівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 
2011. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (47 назв). — 140 пр. — [2011-3156 А]
 УДК 332.1:331.108](477) 

4287. Другак В. М. Економіка сільськогосподарського землекористування: 
теорія, методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-
вища" / Другак Валентина Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2011. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (66 назв). — 100 пр. — 
[2011-0139 А] УДК 332.3 

4288. Комеліна О. В. Науково-методологічні основи формування інноваційно-
інвестиційного механізму соціально-економічного розвитку регіонів України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 
регіон. економіка" / Комеліна Ольга Володимирівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 
Кондратюка. — Полтава, 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (60 назв). — 
140 пр. — [2010-6761 А] УДК 332.146:330.341.1](477) 

4289. Кондратенко Н. О. Теоретико-методологічні засади стратегії ресурсо-
збереження у регіональних економічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / 
Кондратенко Наталія Олегівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. 
— К., 2010. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (32 назви). — 100 пр. — [2010-7021 А]
 УДК 332.142.4 

4290. Котикова О. І. Організаційно-економічні основи стійкого розвитку сільсько-
господарського землекористування : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Котикова Олена 
Іванівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—32 (58 назв). — 100 пр. — [2011-0231 А] УДК 332.365:631.11 
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4291. Мілашовська О. І. Формування і реалізація регіональної політики 
соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / 
Мілашовська Ольга Іванівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2011. — 
39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (40 назв). — 100 пр. — [2011-1680 А] 

 УДК 332.122 
4292. Ніколаєнко Л. Ф. Методологія оцінки організаційно-економічних механізмів 

формування трудових ресурсів регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук. : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Ніколаєнко 
Людмила Федорівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2011. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. — [2011-0348 А] УДК 332.142.4:331.522.4 

4293. Реутов В. Є. Регіональний вектор трансформаційних зрушень економіки 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Реутов Віктор Євгенійович ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2011. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 27—32 (61 назва). — 100 пр. — [2011-2188 А] УДК 332.146.2(477) 

4294. Тарасова В. В. Ресурсоємність і ресурсовіддача в аграрному вироб-
ництві : (теорія, методологія, практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тарасова Валентина 
Віталіївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 38 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 31—35 (47 назв). — 100 пр. — [2011-1259 А] УДК 332.155:338.43 

4295. Чечетова Н. Ф. Фінансова стійкість регіональної економічної системи: 
методологія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Чечетова Наталя Федорівна ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 
(48 назв). — 100 пр. — [2011-2931 А] УДК 332.14:336](477) 

На ступінь кандидата 
4296. Аверкина М. Ф. Оцінювання стану та регулювання економіко-екологічної 

безпеки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 
"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Аверкина Ма-
рина Федорівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2011-1561 А] УДК 332.025.12:504 

4297. Архипенко С. В. Регулювання циклічності розвитку регіональних 
соціально-економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Архипенко Світлана 
Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Дніпро-
петров. ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля]. — Дніпропетровськ, 2011. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2127 А] 

 УДК 332.145 
4298. Буркун І. Г. Організаційно-економічні засади функціонування регіональ-

ного ринку житлової нерухомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Буркун Ірина 
Григорівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2011-1687 А] УДК 332.85 

4299. Бурлака Н. І. Розвиток земельних відносин у сільському господарстві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Бурлака Неля Іванівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-0675 А] УДК 332.2:631.11 



   

 
87

4300. Ваховська М. Ю. Оптимізація матеріальних потоків регіону на засадах 
створення регіонального логістичного центру : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / 
Ваховська Маргарита Юріївна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Нац. акад. природоохорон. та 
курорт. буд-ва]. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 
— 150 пр. — [2010-6487 А] УДК 332.14:338.312 

4301. Воробйова Н. В. Визначення домінант у регіональній інноваційній політиці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. 
сил і регіон. економіка" / Воробйова Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т екон.-
прав. дослідж., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-3136 А] 

 УДК 332.14:330.341.1](477) 
4302. Гончаренко М. Ф. Механізм регулювання інвестиційно-інноваційного 

розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Гончаренко Михайло 
Федорович ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Чернігів, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2397 А]
 УДК 332.146:330.322 

4303. Грицку-Андрієш Ю. П. Соціально-економічні особливості та основні 
напрями розвитку сільського туризму в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Грицку-
Андрієш Юлія Петрівна ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — 
Чернігів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-3211 А] УДК 332.1:338.48](477-22) 

4304. Замора О. М. Регіональні особливості розвитку транскордонного співро-
бітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Замора Оксана Михайлівна ; НАН 
України, Рада по вивч. продуктив. сил України, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 
100 пр. — [2010-6850 А] УДК 332.146.2 

4305. Заяць В. С. Економічний механізм формування доходів населення в 
регіонах та напрями його вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Заяць 
В'ячеслав Сергійович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-6750 А]
 УДК 332.14:330.564.2 

4306. Ілляшенко І. О. Стратегічне планування природно-техногенної безпеки 
у містах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Ілляшенко Інна Олегівна ; НАН України, 
Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2010. — 20 с. : іл, табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6852 А] УДК 332.145(477) 

4307. Карпюк О. А. Організаційно-економічні засади формування та розвитку 
ринку освітніх послуг : (регіон. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук. : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Карпюк 
Ольга Анатоліївна ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Держ. установа "Ін-т економіки 
природокористування та сталого розвитку НАН України"]. — Чернігів, 2011. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2171 А]
 УДК 332.146:37.014.54 
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4308. Квактун О. О. Інвестиційно-екологічна стратегія сталого розвитку 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Квактун Олеся Олексіївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6647 А] 

 УДК 332.146.2:502.33 
4309. Кесарчук Г. С. Активізація соціального потенціалу регіону в після-

кризовий період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Кесарчук Галина 
Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3424 А] УДК 332.1 

4310. Кошева А. М. Державне регулювання розвитку житлової сфери України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 
"Теорія і історія держ. упр." / Кошева Алла Михайлівна ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-0233 А] УДК 332.822 

4311. Кузьменко Р. В. Державне регулювання розвитку регіонів з використан-
ням кластерного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кузьменко Руслан Валерійович ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Ін-т 
економіки пром-сті НАН України]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6357 А] УДК 332.025.12:303.722.4 

4312. Лабунько А. В. Методолого-практичні засади інвестиційно-іннова-
ційного розвитку регіонального промислового комплексу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. 
економіка" / Лабунько Артем Володимирович ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Черкас. 
держ. технол. ун-т]. — Чернігів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2011-2217 А] УДК 332.146:322 

4313. Лизанець О. В. Прикордонне співробітництво регіону в контексті трансфор-
маційних процесів : (на матеріалах Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Лизанець Олександр Володимирович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2596 А]
 УДК 332.135(477.87) 

4314. Малащук О. С. Економіко-просторові засади раціоналізації землекори-
стування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 
"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Малащук 
Оксана Степанівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Одес. держ. 
аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 130 пр. — [2011-2629 А] УДК 332.3:004.94 

4315. Матвієнко А. В. Еколого-економічні механізми управління терито-
ріальним рекреаційним комплексом в умовах глобалізаційних процесів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природо-
користування та охорони навколиш. середовища" / Матвієнко Андрій Валерійович ; 
Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Миколаїв. міжрегіон. ін-т Міжнар. ун-ту розв. людини 
"Україна"]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-0306 А]
 УДК 332.122:379.84 
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4316. Милько І. П. Формування та регулювання міжгалузевих зв'язків у 
рекреаційному комплексі регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Милько Інна 
Петрівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 150 пр. — [2011-0317 А] УДК 332.122:379.84 

4317. Міланин О. В. Стратегія розвитку житлового будівництва в умовах 
зміни характеристик навколишнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Міланин 
Олег Вячеславович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2657 А] УДК 332.83:504](477) 

4318. Назарко С. О. Стратегія формування регіонального ринку освітянських 
послуг вищої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Назарко Світлана Олексіївна ; 
Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2011-0340 А] УДК 332.146:378 

4319. Оленічева Ю. О. Підвищення ефективності надання житлово-комуналь-
них послуг населенню міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук. : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Оленічева Юлія 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2011. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0355 А] УДК 332.872.33 

4320. Орлова О. М. Управління інвестиційною діяльністю для забезпечення 
активізації розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Орлова Олена 
Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Львів. комерц. акад. 
Центр. спілки спожив. т-в України]. — Ужгород, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2227 А] 

 УДК 332.146:330.322 
4321. Палійчук М. В. Постіндустріальний реінжиніринг регіональних суспільних 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Палійчук Микола Васильович ; Полтав. 
нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — 
Полтава, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — [2011-0369 А]
 УДК 332.12(477) 

4322. Перевознікова О. В. Формування регіональної кластерної стратегії 
інноваційного розвитку машинобудівної галузі в умовах економічної стабілізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. 
сил і регіон. економіка" / Перевознікова Олена Володимирівна ; Донец. держ. ун-т 
упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2011-2727 А] УДК 332.1:330.3](477) 

4323. Радомський С. С. Вдосконалення використання земель сільськогос-
подарського призначення в аграрному секторі Закарпатської області : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Радомський Степан Степанович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-6794 А] 

 УДК 332.334(477.87-22) 
4324. Ржепішевська В. В. Формування кластерної моделі конкурентоспро-

можності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Ржепішевська Віта Володимирівна ; Пол-
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тав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 140 пр. — [2011-0431 А] УДК 332.146:005.332.4 

4325. Романова Т. В. Розвиток інвестиційного потенціалу в регіональній 
економічній політиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Романова Тетяна 
Володимирівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 140 пр. — [2010-6800 А] 

 УДК 332.146:330.322 
4326. Савенко А. Ю. Організаційно-економічний механізм встановлення тарифів 

на послуги житлово-комунальних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Савенко Анастасія Юріївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Автомоб.-дор. ін-т Держ. вищ. 
навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0453 А] 

 УДК 332.8:338.516.46 
4327. Самійленко Г. М. Формування та розвиток структурних сегментів про-

мислового комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Самійленко Галина 
Миколаївна ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0460 А] УДК 332.1:338.45 

4328. Самко О. О. Стратегічні імперативи нарощування та активізації використан-
ня туристичного потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Самко Олеся 
Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернігів. держ. технол. 
ун-т. — Чернігів, 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-7089 А] УДК 332.142:338.48 

4329. Самойленко Б. В. Організаційно-економічні засади ринкової трансформації 
регіональних водогосподарських комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Са-
мойленко Богдан Віталійович ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Волин. ін-т ім. В. Ли-
пинського Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Чернігів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1380 А] УДК 332.122:628.1 

4330. Солярчук Ю. Д. Управління земельними ресурсами промислово-міських 
агломерацій : (на прикл. Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Солярчук Юрій Дмитрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2011. — 
25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—22 (53 назви). — 100 пр. — [2011-0495 А] 

 УДК 332.3(477.83) 
4331. Стеців Л. П. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-
дуктив. сил і регіон. економіка" / Стеців Леся Петрівна ; НАН України, Ін-т регіон. 
дослідж, [Укр. акад друкарства]. — Львів, 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19. — 100 пр. — [2011-0501 А] УДК 332.14:330.341.1](477.8) 

4332. Ступко А. В. Механізм соціально-економічного розвитку малого бізнесу 
в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Ступко Анна Віталіївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Дніпропетров. держ. фін. акад. М-ва фінансів 
України]. — Ужгород, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 
100 пр. — [2011-1800 А] УДК 332.012.2 
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4333. Сукурова Н. М. Іноземне інвестування як чинник інноваційного розвитку 
економіки регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Сукурова Наталя 
Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Вищ. навч. закл. "Ун-т 
економіки та права "Крок"]. — Ужгород, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 150 пр. — [2011-2138 А] УДК 332.146:330.322 

4334. Ускова Л. В. Мале підприємництво в системі регіонального розвитку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-
дуктив. сил і регіон. економіка" / Ускова Лариса Валентинівна ; Чернігів. держ. технол. 
ун-т. — Чернігів, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2010-6552 А] УДК 332.133.4 

4335. Царик І. М. Регулятивні інструменти посилення соціальної відповідаль-
ності бізнесу в системі національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Царик 
Ірина Миколаївна ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 150 пр. — [2011-1817 А] 

 УДК 332:330.131.5 
4336. Чужкова О. Ю. Удосконалення територіальної організації роздрібної 

торговельної мережі регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Чужкова Ок-
сана Юріївна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — [2011-2151 А] УДК 332.133:339.37](477) 

4337. Шабардіна Ю. В. Рекреаційний потенціал як складова продуктивних сил 
регіонального економічного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Шабардіна 
Юлія Володимирівна ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1271 А] 

 УДК 332.122:379.84 
4338. Шадура-Никипорець Н. Т. Евентуальні засади розвитку регіональних 

харчопродовольчих комплексів в умовах поглиблення інтеграційних процесів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продук-
тив. сил і регіон. економіка" / Шадура-Никипорець Наталія Тимофіївна ; Чернігів. 
держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-2940 А] УДК 332.1:338.439](477) 

4339. Шевченко Н. І. Розвиток державної інвестиційної політики України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Шевченко Наталія Іванівна ; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Акад. 
муніцип. упр. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-6638 А] УДК 332.146:330.322](477) 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 
4340. Павленко І. А. Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової 

економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Павленко Ірина Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана"]. — Донецьк, 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 
(34 назви). — 100 пр. — [2011-1236 А] УДК 334:330.341.1 
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4341. Скляр Г. П. Економічні умови і протиріччя розвитку споживчої кооперації 
в перехідній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Скляр Георгій Павлович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т 
економіки і торгівлі"]. — Х., 2011. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—29 (66 назв). — 
100 пр. — [2011-1786 А] УДК 334.7:330.34 

На ступінь кандидата 
4342. Вановська І. М. Розвиток жіночого домашнього підприємництва в ген-

дерному просторі українського села у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Вановська Інна Марківна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0805 А] 

 УДК 334.13(477-22)"1861/1917" 
4343. Кіренкіна Е. С. Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімей-

ного підприємництва на ринку туристичних товарів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кіренкіна 
Елеонора Сергіївна ; Таврійс. нац. ун-т імені В. І. Вернадського. — Сімферополь, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2011-2085 А]
 УДК 334.722.24 

4344. Куклінова Т. В. Ефективність стимулювання розвитку малих і середніх 
підприємств : (на прикл. п-в Одес. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Куклінова Тетяна 
Вікторівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. 
— 100 пр. — [2011-0247 А] УДК 334.722.01(477.74) 

4345. Сененко І. А. Соціально-економічний механізм управління підприємствами 
та організаціями споживчої кооперації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сененко Інна Анатоліївна ; 
Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0470 А] 

 УДК 334.735 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 
4346. Аржевітін С. М. Грошово-кредитні відносини в розвитку економіки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Аржевітін Станіслав Михайлович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 33 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (39 назв). — 100 пр. — [2011-1963 А] 

 УДК 336.74:336.77](477) 
4347. Воробйова О. І. Кредитно-інвестиційний потенціал банків України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Воробйова Олена Іванівна ; Донец. нац. ун-т, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана"]. — Донецьк, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). — 
100 пр. — [2011-3137 А] УДК 336.77(477) 

4348. Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: концептуальні засади теорії і 
практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 
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"Гроші, фінанси і кредит" / Кізима Тетяна Олексіївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (54 назви). — 150 пр. — 
[2011-3433 А] УДК 336:330.567.28 

4349. Танклевська Н. С. Фінансова політика розвитку сільського господарства 
України: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Танклевська Наталія Станіславівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 28—33 (69 назв). — 100 пр. — [2010-7102 А] 

 УДК 336.132:338.43](477) 
4350. Ткаченко Н. В. Фінансова стійкість страхових компаній : (методологія 

оцінки та механізми забезп.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ткаченко Наталія Володимирівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. 
— 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (49 назв). — 120 пр. — 
[2011-2868 А] УДК 336:368.03 

4351. Швець Н. Р. Банківський нагляд у механізмі функціонування банківської 
системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Швець Наталія Романівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 29—32 (30 назв). — 100 пр. — [2011-2198 А] УДК 336.711.65 

На ступінь кандидата 
4352. Андрійчук Ф. Ю. Кредит у системі фінансування зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Андрійчук Федір Юрійович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-0009 А] УДК 336.77:339.92](477) 

4353. Антонюк О. І. Механізм банківського мікрокредитування малого підприєм-
ництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Антонюк Оксана Іванівна ; Ун-т банк. 
справи Нац. банку України (м. Київ), [Львів. комерц. акад.]. — К., 2011. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0762 А] УДК 336.77:334(477) 

4354. Антонюк Ю. Я. Фінансове обґрунтування стратегій розвитку комуналь-
ного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Антонюк Юрій Ярославович ; Держ. податк. 
служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 
2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1844 А]
 УДК 336.11:332.8 

4355. Атаманчук З. А. Грошово-кредитне регулювання та його роль у забезпеченні 
рівноваги доходу та платіжного балансу держави : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Атаманчук Зо-
рина Асланівна ; М-во фінансів України, Львів. держ. фін. акад., [Львів. комерц. 
акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2263 А] УДК 336.74+336.77]:338.2 

4356. Атаманчук О. В. Оптимізація впливу регуляторного потенціалу подат-
кової системи на економічний розвиток : (на прикл. АР Крим) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ата-
манчук Олексій Вікторович ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. 
служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-6443 А] УДК 336.22(477.75) 
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4357. Баличев Є. Ю. Податки на споживання в Україні: організація справляння 
та фіскальні наслідки функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Баличев Євген Юрійович ; 
ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 120 пр. — 
[2011-3031 А] УДК 336.226(477) 

4358. Безгубенко В. Ю. Фінансові домінанти оренди об'єктів державної власності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Безгубенко Вікторія Юріївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 150 пр. — 
[2010-6963 А] УДК 336.13:336.255 

4359. Бондаренко Є. П. Механізм регулювання ринку фінансових послуг 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Бондаренко Євген Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2310 А] УДК 336.76(477) 

4360. Брехов С. С. Державний фінансовий контроль за сплатою податку на 
прибуток підприємств в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Брехов Сергій Сергійович ; Держ. 
податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6686 А]
 УДК 336.1.07:336.226.12](477) 

4361. Бугринець Р. А. Регулювання ринків капіталу країн в умовах світової 
економічної кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бугринець Руслан 
Андрійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0059 А] УДК 336.76:338.124.4(100) 

4362. Булкот О. В. Становлення біполярності світового валютного ринку як 
фактор валютної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Булкот Оксана Вікто-
рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6565 А] 

 УДК 336.744:336.748(477) 
4363. Вольська С. П. Фінансова стійкість банку та механізми її забезпечення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Вольська Світлана Павлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2011-1135 А] УДК 336.71 

4364. Головко О. Г. Фінансова стабільність розвитку банків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Головко Олена Григорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. 
банку України". — Суми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-6735 А] УДК 336.71 

4365. Голуб Ю. О. Кредитна складова фінансового забезпечення діяльності 
суб'єктів господарювання : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Голуб Юлія Олександрівна ; Харків. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-0720 А] УДК 336.77:334.7 
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4366. Гончаревич Л. Г. Гармонізація податкової системи до вимог ЄС в контексті 
міжнародної конкурентоспроможності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гончаревич 
Лілія Георгіївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2395 А] 

 УДК 336.227(477+4) 
4367. Гордієнко Є. С. Діяльність торговельного підприємства в умовах трансфор-

мації податкового середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гордієнко Євгенія Сергіївна ; Донец. 
нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2011. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-2132 А] 

 УДК 336.22 
4368. Гордієнко Л. А. Фінансове регулювання доходів населення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Гордієнко Людмила Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Черкас. 
держ. технол. ун-т]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2011-1303 А] УДК 336:330.564.2 

4369. Даценко В. В. Пенсійне страхування в фінансовій системі держави : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Даценко Вікторія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. 
справи Нац. банку України", [Дніпропетров. держ. фін. акад. М-ва фінансів України]. 
— Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-3230 А] УДК 336:368.914](477) 

4370. Делас В. А. Банківська діяльність на валютному ринку України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Делас Віталіна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3235 А]
 УДК 336.748(477) 

4371. Демчишак Н. Б. Формування фінансового потенціалу інвестиційної 
діяльності в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Демчишак Назар Богданович ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-1309 А] УДК 336:330.322](477) 

4372. Джулай В. О. Антикризове управління в банківському секторі економіки 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Джулай Віталій Олексійович ; Ун-т банк. справи Нац. 
банку України. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(27 назв). — 100 пр. — [2011-2069 А] УДК 336.71:005.334(477) 

4373. Дорош В. Ю. Фінансовий механізм регулювання міжбюджетних відносин 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Дорош Вікторія Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 
100 пр. — [2010-6928 А] УДК 336.145:332](477) 

4374. Дрозд Н. В. Ринок фінансового капіталу України в умовах фінансової глоба-
лізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Дрозд Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 
[2011-3281 А] УДК 336.76(477) 
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4375. Дубовик А. О. Інструменти оцінки бізнесу за індикаторами ринку цінних 
паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Дубовик Аліна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. 
акад. банк. справи Нац. банку України", [Харків. нац. екон. ун-т]. — Суми, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-1144 А] 

 УДК 336.761 
4376. Дубров А. М. Механізм реалізації банками інноваційно-інвестиційної 

політики держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дубров Артем Миколайович ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-6492 А] УДК 336.71:330.322](477) 

4377. Д'яконов К. М. Управління кредитним ризиком комерційного банку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Д'яконов Кирило Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. 
акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3293 А] УДК 336.717 

4378. Євтушенко Н. М. Бюджетна політика як складова економічного розвитку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Євтушенко Наталія Миколаївна ; Класич. приват. ун-т, [Держ. 
вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — 
Запоріжжя, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2011-0146 А]
 УДК 336.143 

4379. Єпіфанова М. А. Система валютного регулювання в Україні в умовах 
лібералізації фінансових ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Єпіфанова Марина Анатоліївна ; 
Харків. нац. екон. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку 
України"]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-3308 А] УДК 336.748(477) 

4380. Жеревчук Ю. В. Фіскальний потенціал прибуткового оподаткування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Жеревчук Юлія Василівна ; Держ. податк. служба України, Нац. 
ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3317 А] УДК 336.226.1 

4381. Жмурко Н. В. Валютно-курсова політика в умовах відкритої економіки 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Жмурко Наталія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2011-1486 А] УДК 336.743(477) 

4382. Жуйков С. Г. Банківське інвестиційне кредитування сільськогоспо-
дарських підприємств в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Жуйков Сергій Геннадійович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-2459 А] УДК 336.77:631.11](477) 

4383. Загорська Д. М. Ринок похідних фінансових інструментів в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Загорська Дар'я Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0815 А] 

 УДК 336.717.71(477) 
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4384. Зарицька І. А. Конкурентоспроможність національних банківських систем 
в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Зарицька Ірина Анато-
ліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0781 А]
 УДК 339.137.2:336.71 

4385. Зачосова Н. В. Формування комплексної системи економічної безпеки 
компаній з управління активами інститутів спільного інвестування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів 
господар. діяльн." / Зачосова Наталія Володимирівна ; Вищ. навч. закл. "Ун-т 
економіки та права "Крок". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19. — 120 пр. — [2011-1492 А] УДК 336.71 

4386. Ібрагімов М. Р. Майнові податки у системі фінансових ресурсів органів 
місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ібрагімов Михайло Раджепович ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 150 пр. — [2011-0173 А] УДК 336.22:352 

4387. Іванов В. К. Управління платоспроможністю промислового підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Іванов Володимир Кузьмич ; Приазов. держ. техн. ун-т. — 
Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6460 А] УДК 336.201.2:334.716 

4388. Іскренко Л. П. Фінансове забезпечення молокопереробних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Іскренко Лілія Петрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-7013 А]
 УДК 336:637.1 

4389. Карбівничий І. В. Механізм формування та реалізації кредитної політики 
банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Карбівничий Ігор Володимирович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0192 А] УДК 336.77 

4390. Карковська В. Я. Трансформація заощаджень в інвестиції національної 
економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Карковська Вероніка Ярославівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 
(25 назв). — 100 пр. — [2011-2500 А] УДК 336.722.145:330.322(477) 

4391. Каушан І. В. Вартісна основа і механізм забезпечення стабільності 
грошової одиниці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Каушан Інна Вікторівна ; Держ. уста-
нова "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2011. — 20 с. : іл, табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2011-1618 А] УДК 336.741.28 

4392. Кириченко А. В. Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропро-
мислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кириченко Анастасія Володимирівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0197 А] УДК 336.14:338.436 
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4393. Клименко О. В. Податкова політика держави щодо великих платників 
податків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Клименко Олександр Вікторович ; Донец. держ. 
ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-6468 А] УДК 336.22.02 

4394. Корнилюк Р. В. Іноземні банки в банківській системі України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Корнилюк Роман Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-2540 А] УДК 336.71(477) 

4395. Краліч В. Р. Фінансовий моніторинг у забезпеченні функціонування сис-
теми економічної безпеки банківських установ в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02. "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльн., 
екон. науки" / Краліч Віталій Робертович ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права 
"Крок". — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-7054 А] УДК 336.71:351.863](477) 

4396. Кривич Я. М. Управління інноваційним потенціалом банку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Кривич Яна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи 
Нац. банку України". — Суми, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6354 А] УДК 336.71:001.895 

4397. Кришталь Г. О. Формування системи банківського нагляду в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Кришталь Галина Олександрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [ННІГТ 
"Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2011-1915 А] УДК 336.71 

4398. Куліманова О. В. Моделювання системи управління корпоративного 
банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Куліманова Олена Вадимівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-0252 А] УДК 336.71.012.324 

4399. Курищук В. В. Банківське кредитування експортної діяльності під-
приємств в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Курищук Вікторія Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-6936 А] УДК 336.7:339.9](477) 

4400. Лис І. М. Управління ліквідністю банківської системи України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Лис Ігор Михайлович ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. — К., 2010. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — 
[2010-6625 А] УДК 336.71(477) 

4401. Луцишин О. О. Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Луцишин Олег Орестович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2011-0896 А] 

 УДК 336.773(477) 
4402. Марченко О. І. Податкове стимулювання інноваційної діяльності 

підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
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"Гроші, фінанси і кредит" / Марченко Ольга Іванівна ; Держ. податк. адмін. України, 
Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2010-6513 А] 

 УДК 336.226:005.342 
4403. Маршалок Т. Я. Фіскально-регулююча парадигма податкового наванта-

ження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Маршалок Тарас Ярославович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 
— Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — 
[2011-2638 А] УДК 336.221.26(477) 

4404. Меліхова Т. О. Формування фінансової безпеки суб'єктів господарювання 
на основі аудиту податків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Меліхова Тетяна Олегівна ; Класич. приват. 
ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 
100 пр. — [2011-0312 А] УДК 336.225.674 

4405. Мірошниченко О. В. Механізм управління конкурентоспроможністю 
банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Мірошниченко Олеся Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-0325 А] УДК 336.71:005.332.4 

4406. Мних А. М. Організаційно-управлінські засади регулювання боргових 
зобов'язань держави в умовах модернізації економіки України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 
госп-вом" / Мних Андрій Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. 
— К., 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-1537 А] УДК 336.27(477) 

4407. Мярковський А. І. Пріоритети бюджетної політики в умовах економіч-
них перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Мярковський Анатолій Іванович ; Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-7061 А] УДК 336.142.3 

4408. Нєізвєстна О. В. Планування банківської діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Нєізвєстна Олена Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). 
— 100 пр. — [2011-0347 А] УДК 336.717 

4409. Пальчук О. І. Факторинг на світовому ринку фінансових послуг в умовах 
економічної глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пальчук Олена Ігорівна ; 
НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0370 А] 

 УДК 339.178.3:330.342.24 
4410. Прокопчук О. Т. Механізм справляння податку на додану вартість у 

сфері агропромислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Прокопчук Олена Тодорівна ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. 
політики України]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-0417 А] УДК 336.226.322:338.436 
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4411. Сербина О. Г. Податковий механізм регулювання банківської діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Сербина Ольга Геннадіївна ; М-во фінансів України, Львів. держ. 
фін. акад. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-2807 А] УДК 336.22 

4412. Сидоренко В. А. Кредитний процес у комерційних банках України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Сидоренко Віктор Анатолійович ; Ун-т банків. справи Нац. банку України. 
— К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. 
— [2011-0996 А] УДК 336.73(477) 

4413. Сисоєва Л. Ю. Банки України в інтеграційних процесах на інвести-
ційному ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сисоєва Лариса Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2011-1251 А] УДК 336.71(477):339.732 

4414. Слободяник О. А. Інструментарій оцінки ринкової вартості банку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Слободяник Олександр Анатолійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби 
України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0487 А] УДК 330.13:336.71 

4415. Созанський Л. Й. Фінансове регулювання формування і використання 
капіталу будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Созанський Любомир Йосипо-
вич ; Приват. вищ. навч. закл. "Європ. ун-т", [Львів. комерц. акад.]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2011-2834 А] 

 УДК 336.13:69 
4416. Стечишин Т. Б. Фінансові інструменти в інвестиційній діяльності банків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Стечишин Тетяна Богданівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 140 пр. — [2011-2845 А]
 УДК 336.76 

4417. Тітієвська О. В. Механізм державного регулювання ризиків депозитних 
операцій банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тітієвська Ольга Вікторівна ; Донец. держ. ун-т 
упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-0524 А] УДК 336.717.3 

4418. Хандюк І. М. Фінансовий механізм формування та реалізації інновацій-
них програм національного рівня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Хандюк Ірина Миколаївна ; 
Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, [Черкас. 
держ. технол. ун-т]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-2024 А] УДК 336.1(477) 

4419. Хімчук Г. О. Формування банками резервів під можливі збитки за кре-
дитними операціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Хімчук Ганна Олександрівна ; Одес. держ. 
екон. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-0563 А] УДК 336.71:336.74 
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4420. Циганюк Д. Л. Управління портфелем цінних паперів інститутів спільного 
інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Циганюк Дмитро Леонідович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2011. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2030 А] УДК 336.763:330.322 

4421. Чікіта І. Б. Місцеві бюджети в умовах демократизації суспільства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Чікіта Ірина Богданівна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України, [Львів. 
комерц. акад.]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-6473 А] УДК 336.14:352 

4422. Шарікова О. В. Податкова політика в умовах детінізації економіки 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Шарікова Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-0594 А] УДК 336.02(477) 

4423. Шевченко А. М. Організаційно-управлінські засади ефективного розвитку 
біржового агропромислового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шевченко Антон Микола-
йович ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Миколаїв, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-2040 А] 

 УДК 336.761+338.43](477) 
4424. Шевченко Н. Ю. Оподаткування зовнішньоекономічних операцій з 

продукцією агропромислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шевченко Наталія 
Юріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1826 А] 

 УДК 336.221:339.56:338.432 
4425. Шишков С. Є. Біржовий механізм розвитку фондового ринку України : 

автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Шишков Станіслав Євгенійович ; Держ. установа "Ін-т економіки 
та прогнозування НАН України". — К., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-1431 А] УДК 336.717.71(477) 

4426. Шора О. Є. Банківські валютні операції при обслуговуванні суб'єктів 
аграрної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Шора Оксана Євгеніївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-6480 А] УДК 336.74:631.16 

4427. Шпанко А. С. Стратегічна конкурентоспроможність інститутів спільного 
інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Шпанко Анатолій Сергійович ; Нац. банк України, Ун-т 
банк. справи, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-6839 А] УДК 336.714:005.332.4 

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

На ступінь доктора 
4428. Артус М. М. Державна політика та фінансовий механізм ціноутворення 

на сільськогосподарську продукцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Артус Мирослав 
Миколайович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Львів. комерц. акад. 
Укоопспілки]. — К., 2011. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (75 назв). — 
100 пр. — [2011-2261 А] УДК 338.532:338.43 

4429. Бауліна Т. В. Державна політика формування інтелектуального капіталу 
в контексті модернізації національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бауліна 
Тетяна Володимирівна ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, 
[Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая]. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—38 (44 назви). — 100 пр. — [2011-0021 А] УДК 338.24:331.102.344 

4430. Білоусова С. В. Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку 
та функціонування аграрно-промислових формувань : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Білоусова 
Світлана Валентинівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Міжнар. ун-т бізнесу і права 
(Херсон)]. — Миколаїв, 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (42 назви). — 
100 пр. — [2011-0038 А] УДК 338.436 

4431. Бойко М. Г. Ціннісно орієнтоване управління туристичними підприємствами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Бойко Маргарита Григорівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. 
— 43, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 (79 назв). — 100 пр. — [2011-3070 А]
 УДК 338.486 

4432. Боняр С. М. Економічні основи розвитку судноплавства ріка-море в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Боняр Світлана Михайлівна ; НАН України, Ін-т пробл. 
ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—
33. — 100 пр. — [2010-7171 А] УДК 338.47:656.61 

4433. Козловський С. В. Управління сучасними економічними системами, їх 
розвитком та стійкістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Козловський Сергій Володими-
рович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 
(38 назв). — 100 пр. — [2011-3476 А] УДК 338.242 

4434. Купінець Л. Є. Теоретико-методологічні та прикладні засади екологі-
зації продовольчого сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Купінець Лариса Євгенівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-
екол. дослідж. — Одеса, 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (56 назв). — 
100 пр. — [2011-0253 А] УДК 338.439 

4435. Одінцов М. М. Організаційно-економічний механізм формування і роз-
витку ринку продуктів тваринництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Одінцов Михайло 
Максимович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Черкас. держ. технол. ун-т]. 
— К., 2010. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (41 назва). — 100 пр. — 
[2010-6702 А] УДК 338.439:637.5 

4436. Одотюк І. В. Наукомісткість виробництва і структурні трансформації в 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Одотюк Ігор Васильович ; Держ. уста-
нова "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2010. — 38 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 33—36 (37 назв). — 150 пр. — [2010-6703 А] УДК 338.45+330.341.1 
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4437. Россоха В. В. Виробничий потенціал аграрних підприємств: методологія, 
методика, державне регулювання розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" ; 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Россоха Володимир Васильович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки". — К., 2011. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (79 назв). — 100 пр. 
— [2011-0440 А] УДК 338.43.01:331.522.4 

4438. Саєнко В. Г. Послуги пенітенціарної системи в середовищі з порушеним 
економічним забезпеченням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Саєнко Владислав Григоро-
вич ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — 
Донецьк, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (35 назв). — 100 пр. — 
[2011-2792 А] УДК 338.46:343.811 

4439. Соловйова Н. І. Формування системи фінансового прогнозування в аг-
рарному секторі: концепція, методологія, реалізація : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Соловйова Ніна 
Ігорівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2010. — 41 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 35—38 (40 назв). — 100 пр. — [2010-6954 А] УДК 338.27:338.43 

4440. Сунцова О. О. Методологічні засади макроекономічного регулювання 
розвитку національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сунцова Олеся Олек-
сандрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", 
[Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр."]. — Суми, 2011. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 30—34 (50 назв). — 120 пр. — [2011-2015 А] УДК 338.242 

На ступінь кандидата 
4441. Абаєва О. М. Безконфліктне управління економічними взаємодіями на 

промисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Абаєва Олена Миколаївна ; Класич. 
приват. ун-т, [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — [2010-6961 А] 

 УДК 338.45+331.109 
4442. Агаркова Н. В. Державне регулювання розвитку легкої промисловості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Агаркова Наталія Валеріївна ; Донец. держ. ун-т упр. — 
Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-
0003 А] УДК 338.45:67 

4443. Аурсаліді М. В. Системні методи боротьби зі злочинами в економіці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Аурсаліді Максим Вадимович ; Донец. держ. ун-т упр. — 
Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3018 А]
 УДК 338.24:343.973 

4444. Біла І. С. Державне регулювання підприємництва у трансформаційній 
економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Біла Ірина Сергіївна ; Акад. 
муніцип. упр., [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2011. — 21 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1685 А] УДК 338.246.025.2 

4445. Білик О. В. Забезпечення конкурентоспроможності продукції АПК 
України на зовнішніх ринках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Білик Ольга Володимирівна ; 
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Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. 
— Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2010-6965 А] УДК 338.439.5:339.562 

4446. Богач М. М. Ефективність сільського господарства і рівень життя насе-
лення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Богач Мар'яна Мирославівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6445 А]
 УДК 338.1/.4:330.59 

4447. Богач Ю. А. Регулювання державного сектору економіки на національному 
та регіональному рівнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Богач Юрій Аркадійович ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0043 А] УДК 338.242.2 

4448. Бурега Р. В. Управління економікою регіону з урахуванням екологічної 
безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 
"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Бурега Роман 
Валерійович ; Донец. держ ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0062 А] УДК 338.24:502.17 

4449. Бутенко Л. М. Формування та реалізація стратегії диверсифікації 
діяльності підприємства : (за матеріалами п-в олійно-жирової галузі України) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Бутенко Людмила Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. 
— [2011-0677 А] УДК 338.33:665.3 

4450. Віноградова О. Р. Адаптивне планування виробництва на промислових 
підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Віноградова Ольга Романівна ; Класич. приват. ун-т, 
[Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2011-0080 А] УДК 338.264:658.5 

4451. Войтюк А. В. Іпотечне кредитування сільськогосподарських підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Войтюк Алла Василівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2062 А]
 УДК 338.43 

4452. Галущак В. В. Організаційно-економічні засади формування госпо-
дарських структур ринкового типу в аграрному секторі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Галущак 
Валентина Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2010. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6978 А]
 УДК 338.1 

4453. Гахович Н. Г. Економічне регулювання екологізації промислового ви-
робництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гахович Наталія Георгіївна ; Держ. установа "Ін-т 
економіки та прогнозування НАН України". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 150 пр. — [2011-0768 А] УДК 338.45:628.51 

4454. Гірняк К. М. Функціонування та розвиток підприємств з виробництва 
свинини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Гірняк Катерина Михайлівна ; Львів. нац. аграр. ун-т, 
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[Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2383 А] 

 УДК 338.246.024:636.4 
4455. Гнатенко Є. П. Організаційно-економічні засади стабільного та ефек-

тивного розвитку молокопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гнатенко 
Євгенія Петрівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3170 А] УДК 338.439.4:637.1 

4456. Гоблик-Маркович Н. М. Маркетингове забезпечення розвитку туризму 
в прикордонному регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Гоблик-Маркович Надія 
Михайлівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Ужгород, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3171 А] 

 УДК 338.487:659.1 
4457. Голубовський Л. З. Управління витратами газорозподільних підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Голубовський Любомир Зіновійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-0103 А] УДК 338.585:681.533.33 

4458. Гончар Г. П. Організаційно-економічний механізм функціонування ринку 
праці в аграрному секторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гончар Галина Петрівна ; Львів. нац. 
аграр. ун-т. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-6982 А] УДК 338.43:331.5 

4459. Гринчук В. Ю. Розвиток економічних взаємовідносин підприємств мо-
локопродуктового підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гринчук Віталій Юрійович ; 
Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0734 А] УДК 338.1:637.13 

4460. Гришко В. А. Оцінювання та управління інвестиційно-інноваційним 
потенціалом машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гришко Валентина 
Аркадіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 25 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — [2011-1883 А] УДК 338.24:621 

4461. Данько Ю. І. Організаційно-економічні засади розвитку маркетингу 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Данько Юрій Іванович ; 
Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-1473 А] УДК 338.439.5 

4462. Дацюк-Томчук М. Б. Формування та розвиток політики збуту в під-
приємствах молокопродуктового підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дацюк-
Томчук Марія Богданівна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького М-ва аграр. політики України]. — Львів, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-7044 А] 

 УДК 338.439.5:637.1 
4463. Дашко І. М. Методи та показники оцінювання ризикованості інвестиційної 

діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дашко Ірина 
Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 25 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1885 А] УДК 338.24:621 

4464. Довжик О. О. Організаційно-економічні основи підвищення ефективності 
функціонування сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Довжик Олена 
Олександрівна ; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0771 А] УДК 338.43:631.11 

4465. Долішня Т. І. Формування витрат виробництва на сортодослідних станціях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Долішня Тетяна Іванівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1311 А] 

 УДК 338.512 
4466. Дяченко О. В. Соціально-економічні умови функціонування сільсько-

господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дяченко Олена Володимирівна ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2011-0143 А] 

 УДК 338.436 
4467. Ємельянова І. Ф. Удосконалення організаційно-економічного механізму 

підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Ємельянова Ірина Федорівна ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-7011 А] 

 УДК 338.436:339.137 
4468. Заволока Ю. М. Економічне регулювання інвестиційної діяльності 

національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Заволока Юлія 
Миколаївна ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0160 А] УДК 338.246.027 

4469. Загорецька О. Я. Формування цін виробників машинобудівної продукції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Загорецька Олена Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2011-0161 А]
 УДК 338.51:621 

4470. Заставнюк Л. І. Реформування і розвиток земельних відносин в умовах 
трансформації форм власності і господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Застав-
нюк Лбов Іванівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 150 пр. — [2011-0165 А] УДК 338.2 

4471. Зінченко О. А. Розвиток ринкової інформаційної інфраструктури в 
регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Зінченко Ольга Анатоліївна ; Донец. 
держ. ун-т упр., [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1319 А] УДК 338.49:332.1 

4472. Калініченко Т. І. Формування та розвиток організаційної культури агро-
промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Калініченко Тетяна Іванівна ; Міжнар. 
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ун-т бізнесу та права, [Класич. приват. ун-т]. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6892 А] УДК 338.43 

4473. Капацина А. І. Організаційно-економічні аспекти управління діяльністю 
аграрних підприємств на базі використання моделей мережного планування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Капацина Анна Іллівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Миколаїв. нац. ун-т 
ім. В. О. Сухомлинського]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-1616 А] УДК 338.43:004.42 

4474. Кінаш І. А. Управління диверсифікацією як засобом забезпечення стабіль-
ного розвитку переробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кінаш Ірина Анатоліївна ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. 
— Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — 
[2011-0202 А] УДК 338.33:664.022 

4475. Кіпрєєва О. Ю. Підвищення ролі страхових відносин у формуванні сталого 
розвитку сільського господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кіпрєєва Олена Юріївна ; 
Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3436 А] УДК 338.43:368.021.28 

4476. Кіщенко Г. В. Фінансове забезпечення розвитку суб'єктів нафтового бізнесу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Кіщенко Ганна Василівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — [2011-1903 А] УДК 338.45:665.61 

4477. Клименко А. В. Антимонопольна і конкурентна політика держави: інсти-
туціональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Клименко Антон Вікторович ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-3446 А] УДК 338.24:339.137 

4478. Коваль П. В. Відтворення в сільськогосподарських підприємствах: темпи, 
пропорції, ефективність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коваль Павло Васильович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0830 А] УДК 338.432:334 

4479. Костроміна В. О. Ефективність функціонування зернопродуктового 
підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Костроміна Вікторія Олегівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і 
права, [Класич. приват. ун-т]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-0228 А] УДК 338.43 

4480. Костроміна В. О. Ефективність функціонування підприємств зернопро-
дуктового підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Костроміна Вікторія Олегівна ; Міжнар. 
ун-т бізнесу і права, [Класич. приват. ун-т]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2091 А] УДК 338.439:664.7 

4481. Кривак А. П. Секторальні пріоритети у формуванні конкурентоспро-
можності національної економіки в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. дум-
ки" / Кривак Алла Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-0860 А] УДК 338.242.2 
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4482. Кужель М. А. Організаційно-економічний механізм управління перспек-
тивним розвитком виробничо-господарських систем : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кужель 
Марина Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1630 А] УДК 338.24 

4483. Кукіна Н. В. Розвиток і підвищення ефективності підприємництва в 
сільськогосподарських товариствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кукіна Наталя Володимирівна ; 
Полтав. держ. аграр. акад., [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики та 
продовольства України]. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-0246 А] УДК 338.1+334.722 

4484. Купчак В. Р. Формування тарифів на послуги газорозподільних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Купчак Володимир Романович ; Івано-Франків. нац. техн. 
ун-т нафти і газу, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Івано-Франківськ, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0255 А]
 УДК 338.53 

4485. Кухарець В. В. Вплив конверсії органічної сировини на ефективність 
виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кухарець 
Валентина Володимирівна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. 
ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-0257 А] УДК 338.432 

4486. Кучерова Г. Ю. Ціноутворення на нову продукцію машинобудівних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Кучерова Ганна Юріївна ; Класич. приват. ун-т. — 
Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-1095 А] УДК 338.53:621 

4487. Лизунова О. М. Ефективні механізми аутсорсингу металургійного під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Лизунова Олена Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0273 А] 

 УДК 338.124.4:669.013 
4488. Лозинська І. В. Організаційно-економічні основи ефективного виробництва 

свинини в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лозинська Інна 
Віталіївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Х., 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0281 А]
 УДК 338.439.4:637.5'64 

4489. Лук'яшко П. О. Державне регулювання продовольчого комплексу регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Лук'яшко Павло Олександрович ; Чернігів. держ. ін-т економіки і 
упр. — Чернігів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 140 пр. 
— [2011-1668 А] УДК 338.242 

4490. Лункіна Т. І. Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських 
підприємств на основі інтенсифікації виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лункіна Тетяна 
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Іванівна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1925 А] УДК 338.24:631.11 

4491. Маркова О. В. Формування маркетингової конкурентної стратегії аграр-
них підприємств на плодоовочевому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Маркова Ольга Ва-
леріївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва 
аграр. політики України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2011-0302 А] УДК 338.439.5 

4492. Маханько В. Г. Методи планування виробництва промислового під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Маханько Вадим Геннадійович ; Класич. приват. ун-т. 
— Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — 
[2011-1673 А] УДК 338.26 

4493. Могильна Л. М. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Могильна Людмила Миколаївна ; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2010-6366 А]
 УДК 338.43:330.341.1 

4494. Недільська Л. В. Організаційно-економічний механізм управління фінансо-
вими ресурсами сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Недільська 
Лариса Василівна ; М-во аграр. політики України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — 
Житомир, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-6520 А] УДК 338.434 

4495. Новак Н. П. Підвищення ефективності розвитку промислового садівництва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Новак Наталія Петрівна ; Полтав. держ. аграр. акад., [Херсон. 
екон.-правов. ін-т]. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-1354 А] УДК 338.43:634 

4496. Олійник Т. Г. Удосконалення економічних відносин між аграрними та 
переробними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук. : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Олійник Тетяна Георгіївна ; 
Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. 
— 100 пр. — [2011-0356 А] УДК 338.436 

4497. Піюренко І. О. Формування раціонального складу та підвищення ефектив-
ності функціонування продовольчого підкомплексу АПК : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Піюренко Ілона Олексіївна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1956 А] 

 УДК 338.439:332.155 
4498. Плугарь О. В. Організація контролювання процесів обслуговування на 

підприємствах туристично-рекреаційного комплексу : автореф. дис. на здобуття на-
ук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Плугарь 
Олена Валеріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-6436 А] УДК 338.486.3 

4499. Попова Л. М. Теоретичне і методичне забезпечення стратегічного пла-
нування в умовах диверсифікації діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Попова 
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Лілія Миколаївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1749 А] УДК 338.2:338.33 

4500. Похильченко О. А. Концепція кластера у формуванні потенціалу конку-
рентоздатності деревообробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Похильченко Олена 
Анатоліївна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Ужгород, 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — 
[2011-1367 А] УДК 338.45:674 

4501. Правдюк О. Л. Фінансова політика в аграрній сфері економіки: важелі 
та інструменти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Правдюк Ольга Леонідівна ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-0414 А] УДК 338.434 

4502. Рижикова Н. І. Підвищення ефективності функціонування підприємств 
бурякоцукрового підкомплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рижикова Наталія Іванівна ; 
Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2010. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6798 А] УДК 338.432:664.1 

4503. Руденко М. В. Організаційно-економічні основи розвитку підприємств 
насіннєвої галузі в умовах ринкових трансфомацій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Руденко Мико-
ла Вікторович ; Сум. нац. аграр. ун-т. — Сума, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2011-0445 А] УДК 338.43:631.14 

4504. Рудич О. О. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності м'ясопе-
реробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рудич Оксана Олександрівна ; Білоцерків. 
нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0447 А] УДК 338.439:637.52 

4505. Рунчева Н. В. Формування конкурентоспроможності та підвищення 
ефективності зерновиробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рунчева Наталія Вікторівна ; 
Полтав. держ. аграр. акад., [Бердян. ун-т менедж. і бізнесу]. — Полтава, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1375 А] 

 УДК 338.439:633.1 
4506. Савчук Т. В. Оцінювання ефективності використання інвестованого 

капіталу нафтогазовими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Савчук Тетяна Василівна ; 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1768 А] УДК 338.24:622.276 

4507. Сімкова Т. О. Організаційно-економічне забезпечення управління якістю 
послуг аеропортів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сімкова Тетяна Олексіївна ; Нац. авіац. ун-т. — 
К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1785 А]
 УДК 338.22:656.71 

4508. Славіна Н. А. Економічні взаємовідносини підприємств з виробництва і 
переробки молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Славіна Наталія Анатоліївна ; Львів. нац. аграр. 
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ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. 
— Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-2825 А]
 УДК 338.439.4.053.2:637.13 

4509. Сліпченко Т. О. Механізм монетарного регулювання за умов транзи-
тивної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Сліпченко Тетяна Олександрівна ; НАН 
України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-2828 А] 

 УДК 338.23:336.74 
4510. Соляник С. Ф. Туризм як соціоетичний чинник суспільного життя : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія 
та філософія історії" / Соляник Світлана Федорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Київ. ун-т туризму, економіки і права]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6994 А] УДК 338.48 

4511. Соляр В. В. Державна підтримка і стимулювання розвитку соціальної 
інфраструктури регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Соляр Вікторія Василівна ; НАН 
України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2190 А]
 УДК 338.49 

4512. Тернавська І. Б. Продовольча безпека та її забезпечення на регіональ-
ному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тернавська Інна Борисівна ; Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т, [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. 
— Біла Церква (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2011-0517 А] УДК 338.439.02 

4513. Топоркова О. А. Організаційно-економічний механізм управління вит-
ратами на трубному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Топоркова Олена Анатоліївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Нац. металург. акад. України]. 
— Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 
— 120 пр. — [2011-1264 А] УДК 338.45:621.774 

4514. Цогла О. О. Обґрунтування та економічне оцінювання диверсифікацій 
діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Цогла Олена Орестівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 
(24 назви). — 100 пр. — [2011-0571 А] УДК 338.45:621 

4515. Чеглатонєв В. І. Формування бізнес-моделі оператора стільникового зв'язку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Чеглатонєв В'ячеслав Іванович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попо-
ва. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 130 пр. — 
[2010-6958 А] УДК 338.47:338.24 

4516. Черевко Д. Г. Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних 
підприємств в умовах членства України в СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Черевко Денис 
Георгійович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6636 А] УДК 338.45:637.1]:339.923 
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338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 
4517. Антофій Н. М. Організаційно-економічне забезпечення розвитку вироб-

ничої системи плодоовочевого консервного сектору економіки України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Антофій Наталія Миколаївна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [ПВНЗ 
"Новокахов. політехн. ін-т"]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2010. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—32 (32 назви). — 100 пр. — [2010-7162 А] 

 УДК 338.439.62:664.8](477) 
4518. Грицюк П. М. Динамічні і стохастичні методи моделювання та прогно-

зування системи зерновиробництва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Грицюк Петро Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — К., 2011. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (55 назв). — 100 пр. 
— [2011-1063 А] УДК 338.43:330.46](477) 

4519. Єфіменко Н. А. Державне управління відтворенням якості основного капіталу 
України : (на прикл. машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Єфіменко Надія Анатоліїв-
на ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-
кого]. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (38 назв). — 100 пр. — 
[2011-0149 А] УДК 338.242.2:621](477) 

4520. Кірдіна О. Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку 
залізничного комплексу України як складової національного господарства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Кірдіна Олена Григорівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 
2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 100 пр. — [2011-3437 А]
 УДК 338.47(477) 

4521. Маслак О. І. Диверсифікація інноваційного розвитку промисловості України : 
(теорія, методи, практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Маслак Ольга Іванівна ; НАН 
України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 
(65 назв). — 100 пр. — [2011-0304 А] УДК 338.45:330.341.1](477) 

4522. Москалюк М. М. Обробна промисловість Наддніпрянської України у 
другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Москалюк Микола Миколайович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", 
[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Переяслав-Хмельницький 
(Київ. обл.), 2011. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (37 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-1153 А] УДК 338.45(477)"18/19" 

4523. Ткач К. І. Теоретичні основи двополюсної національної промислової 
політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ткач Костянтин Іванович ; НАН України, Ін-т 
пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33 
(27 назв). — 100 пр. — [2011-2865 А] УДК 338.45.01(477) 

4524. Хахлюк А. М. Формування механізму залізничного комплексу України: 
генезис, розвиток та геоекономічні перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Хахлюк 



   

 
113

Анатолій Миколайович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — 
К., 2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (36 назв). — 100 пр. — [2011-1418 А] 

 УДК 338.47:625.1(477) 

На ступінь кандидата 
4525. Венгер Л. А. Організаційно-економічні механізми корпоративного управління в 

промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Венгер Лілія Анатоліївна ; Держ. 
установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2011-3116 А] 

 УДК 338.2:334.722.8(477) 
4526. Герасименко І. А. Управління системою фармацевтичного забезпечення 

населення як складовою економічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гераси-
менко Ігор Анатолійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3162 А] УДК 338.24(477) 

4527. Герасименко Т. В. Оцінка економічної ефективності геофізичних дослід-
жень на початкових стадіях пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів північного 
борту Дніпровсько-Донецької западини : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. 
геол. наук : спец. 04.00.19 "Екон. геологія" / Герасименко Тетяна Володимирівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-0711 А] УДК 338.45:[550.8:553.981(477.6) 

4528. Голубець І. М. Туризм як фактор розвитку екологічної культури України 
(кін. ХХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Голубець Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. 
— [2011-3184 А] УДК 338.484(477)"19/20" 

4529. Гришаєва Ю. Г. Оцінювання інвестиційної привабливості національної 
економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гришаєва Юлія Григорівна ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3212 А] УДК 338.2:330.322](477) 

4530. Денисов О. Є. Державна стратегія розвитку олігопольного ринку в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Денисов Олег Євгенійович ; Ін-т законодавства Верховної 
Ради України, [Ун-т екон. та права "КРОК"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — б. т. — [2011-1474 А] УДК 338.242(477) 

4531. Дехтяр Н. А. Державна підтримка розвитку туризму у цільових програмах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Дехтяр Надія Анатоліївна ; НАН України, Н.-д. центр 
індустр. пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3248 А] УДК 338.486(477) 

4532. Дрогомирецька М. І. Формування стратегії розвитку підприємств агро-
продовольчого ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дрогомирецька Мар'яна Іванівна ; Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2011-3280 А] УДК 338.439(477) 
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4533. Ерфан В. Й. Продовольча безпека регіону і засоби її досягнення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил 
і регіон. економіка" / Ерфан Віталій Йосипович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 
Ужгород, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-1146 А] УДК 338.2:338.43](477.87) 

4534. Івахно А. Ю. Соціально-економічний та екологічний сталий розвиток 
аграрної сфери України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Івахно Анатолій Юрійович ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3371 А] УДК 338.431(477) 

4535. Казак О. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення пенсійної 
реформи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Казак Олена Олександрівна ; Полтав. 
нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 140 пр. — [2011-3390 А] 

 УДК 338.24.021.8:368.914](477) 
4536. Клапчук О. О. Туристично-рекреаційні ресурси Львівської області: тери-

торіальна диференціація, оцінка, напрямки використання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Клапчук 
Оксана Орестівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-0824 А] УДК 338.48-44(477.83) 

4537. Колбасін Є. С. Державна підтримка автомобілебудування в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Колбасін Євген Сергійович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. 
пробл. розв. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-2088 А] УДК 338.47:629.33](477) 

4538. Котляренко Д. В. Підвищення енергетичної ефективності української 
економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Котляренко Дмитро Володимирович ; НАН 
України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1211 А] УДК 338.246:620.92](477) 

4539. Кривцова М. С. Регулювання зайнятості молоді в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка 
праці, соц. економіка і політика" / Кривцова Марина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, 
[Одес. держ. екон. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-2559 А] УДК 338.246.025.2:331.526.2](477) 

4540. Куліков С. Г. Удосконалення тарифної політики на прикладі обласного 
комунального підприємства теплопостачання "Донецьктеплокомуненерго" : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Куліков Сергій Геннадійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", 
[Автомоб.-дор. ін-т держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Маріуполь 
(Донец. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-0251 А] УДК 338.516.46:351.824.11 

4541. Невінчаний І. С. Державне регулювання інтелектуальної власності в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Невінчаний Ігор Сергійович ; Акад. муніцип. 
упр., [ДВНЗ "Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — К., 2011. — 21 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 130 пр. — [2011-1938 А] УДК 338.246:347.77](477) 
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4542. Стахова Н. П. Управління оборотним капіталом в економіці України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Стахова Наталія Петрівна ; Держ. установа "Ін-т економіки 
та прогнозування НАН України". — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 150 пр. — [2011-1007 А] УДК 338.2:330.142.26](477) 

4543. Шевченко С. Ю. Державне регулювання інвестиційної діяльності на 
залізничному транспорті України в умовах його реформування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Шевченко Сергій Юрійович ; НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6877 А]
 УДК 338.24:656.2](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 
4544. Корж М. В. Стратегії міжнародного маркетингу в умовах глобалізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во 
і міжнар. екон. відносини" / Корж Марина Володимирівна ; Донец. нац. ун-т, [Ін-т 
економіки пром-сті НАН України (м. Донецьк)]. — Донецьк, 2010. — 39 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 29—35. — 100 пр. — [2010-6762 А] УДК 339.138 

4545. Мельник С. І. Проблеми формування конкурентних переваг підприємств 
агропромислового комплексу в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мельник Сергій 
Іванович ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 25—29 (37 назв). — 100 пр. — [2011-1345 А] УДК 339.137.2:631.11 

4546. Пестун І. В. Теоретичні та науково-прикладні засади маркетингового 
управління в системі лікарського забезпечення населення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. 
справи та суд. фармація" / Пестун Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 
(57 назв). — 100 пр. — [2010-7185 А] УДК 339.13:615.1 

На ступінь кандидата 
4547. Апостолюк О. З. Механізм формування та підтримки конкурентного 

середовища на ринку житлово-комунальних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Апостолюк 
Оксана Зіновіївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1448 А] УДК 339.137:332.87 

4548. Білорусов О. С. Розвиток олігополістичних ринків в умовах глобалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Білорусов Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—19 (32 назви). — 150 пр. — [2011-0037 А] УДК 339.13.012.432 

4549. Бутін Є. П. Управління розвитком регіональних ринків штучної 
монополії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Бутін Євген Петрович ; НАН України, Ін-т 
пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 130 пр. — [2010-6970 А] УДК 339.13+332.122 
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4550. Власюк Т. О. Україна на світовому ринку залізорудної сировини: перспек-
тиви розвитку експортного потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Власюк 
Тарас Олександрович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1295 А]
 УДК 339.1:669.162 

4551. Глушко К. С. Інтелектуальна власність: генезис, структура, функціону-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Глушко Катерина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-0094 А] УДК 339.166.5 

4552. Григоренко О. В. Управління ліквідністю банку на основі механізмів 
маркетинг-менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Григоренко Ольга Вікторівна ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-1466 А] УДК 339.138:336.717.016 

4553. Губатенко М. І. Розвиток світового ринку мінеральних добрив в умовах 
глобальної економічної кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Губатенко Микола Іванович ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2011-3217 А] УДК 339.13:661.15 

4554. Дзюба О. М. Формування конкурентоспроможності підприємств хлібо-
пекарської галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дзюба Оксана Миколаївна ; Вінниц. нац. аграр. 
ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-7006 А] УДК 339.137:664.6 

4555. Іващенко О. В. Управління маркетингом сільськогосподарських підприємств 
на ринку товарного зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Іващенко Олександра Валеріївна ; Харків. 
нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 
Василенка М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1609 А] 

 УДК 339.138:338.439.5 
4556. Ісиченко І. В. Конкурентоспроможність регіонів України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 
Ісиченко Ігор Віталійович ; Ін-т географії НАН України. — К., 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-3384 А] УДК 911.3:339.137.2](477) 

4557. Кошеленко В. О. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності про-
мислових підприємств на основі методів багатомірного неметричного шкалування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Кошеленко Валерій Олегович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та 
екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-1514 А] УДК 339.137.2+005.332.4 

4558. Кривенко М. П. Формування конкурентних переваг підприємств на 
українському ринку кондитерських виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кривенко Майя 
Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0238 А] УДК 339.137.2:663.916(477) 
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4559. Куць Т. В. Конкурентоспроможність виробництва насіння ріпаку та 
продуктів його переробки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Куць Тетяна Валеріївна ; 
Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Кабінету 
Міністрів України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2010-6895 А] УДК 339.137.2:633.854.79 

4560. Магалецький А. В. Формування маркетингової політики підприємств 
готельного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Магалецький Андрій Володимирович ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. 
— [2011-2624 А] УДК 339.138:640.41 

4561. Михайленко О. М. Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб 
регіонального ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Михайленко Олена 
Миколаївна ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Чернігів. держ. технол. 
ун-т, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Чернігів, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-7240 А]
 УДК 339.13+332.1 

4562. Мігущенко Ю. В. Пріоритети конкурентоспроможності українсько-польсь-
кого співробітництва в туристичній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Мігущенко Юліана Валеріївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Львів. комерц. акад. 
Центр. спілки спожив. т-в України]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2010-6658 А] 

 УДК 339.137.2:338.48](477+476) 
4563. Пічкурова З. В. Інтелектуальна власність як об'єкт міжнародних економіч-

них відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пічкурова Зоя Володимирівна ; 
НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Ін-т міжнар. відносин Нац. 
авіац. ун-ту]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-0394 А] УДК 339.166.5:339.9 

4564. Приходько Д. О. Функціонально-організаційна надійність процесів 
будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Приходько Дмитро Олександ-
рович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-0965 А] УДК 339.13.021:69 

4565. Салата І. З. Формування франчайзингових систем машинобудівних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Салата Ігор Зеновійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-7316 А] УДК 339.187.44:621 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь доктора 
4566. Соболєв В. О. Організаційно-економічний механізм розвитку роздрібної 

торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Соболєв Вячеслав Олександрович ; Донец. нац. 
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ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2010. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — 100 пр. — [2010-6630 А] 

 УДК 339.37:005.2 

На ступінь кандидата 
4567. Дзебих І. Б. Глобальні інвестиційні бізнес-стратегії у конкурентному 

середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дзебих Ірина Борисівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3252 А] УДК 339.3:339.727.22 

4568. Земляков І. С. Маркетинг оптових торговельно-посередницьких під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Земляков Ігор Семенович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3347 А] УДК 339.33 

4569. Распопова В. А. Роздрібні торговельні мережі: стратегії розвитку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Распопова Вікторія Андріївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 
Туган-Барановського. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-0971 А] УДК 339.378:005.22 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь доктора 
4570. Карамбович І. М. Формування митної системи в процесі ринкової 

трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Карамбович 
Іван Мирославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 32 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (40 назв). — 100 пр. — [2010-6696 А] УДК 339.543 

На ступінь кандидата 
4571. Бикова Н. В. Експортний потенціал підприємств лісопромислового 

комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Бикова Наталія Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — 
[2011-3052 А] УДК 339.564:630*68](477) 

4572. Горохівський О. І. Економічне регулювання експорту лісопродукції в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Горохівський Олександр Іванович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-7001 А] УДК 339.564:630*7/8(477) 

4573. Зборовська Ю. Л. Формування експортного потенціалу переробних під-
приємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зборовська Юлія Леонідівна ; Уман. нац. ун-т 
садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2011-3345 А] УДК 339.564:338.436 

4574. Капранова Л. Г. Трансформація міжнародного ринку металопродукції в 
умовах світової економічної кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Капранова Ла-
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риса Григорівна ; Донец. нац. ун-т, [Приазов. держ. техн. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0820 А] 

 УДК 339.5:669.015 
4575. Мязіна Н. Б. Глобальний маркетинг агропромислової продукції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. 
екон. відносини" / Мязіна Наталія Борисівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3760 А]
 УДК 339.5:338.433 

4576. Пасічна О. Ю. Формаційно-стратифікаційна складова зовнішньоекономічної 
стратегії держави в контексті глобального конкурентного середовища : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. 
екон. відносини" / Пасічна Олександра Юріївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і 
міжнар. відносин. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-0375 А] УДК 339.54:339.137 

4577. Пінчук І. В. Еколого-економічна ефективність зовнішньої торгівлі України 
в умовах глобалізації світової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пінчук Ірина 
Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3907 А] УДК 339.5:330.15](477) 

4578. Туніцький Н. О. Впровадження системи маркетингових технологій при 
здійсненні імпортних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Туніцький Назарій Олександрович ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — [2010-6388 А] УДК 339.562:339.138 

4579. Фостик Б. В. Протекціоністська політика України в умовах членства в 
СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Фостик Богдан Володимирович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2011-7866 А] УДК 339.5.012.435(477) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 
4580. Волкова Ю. Г. Тенденції та закономірності розвитку банківської скла-

дової світового фінансового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Волкова Юлія 
Геннадіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16— 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2358 А] УДК 339.732 

4581. Гріценко Х. В. Фінансове регулювання відкритої економіки в умовах 
глобальних ризиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гріценко Христина Володи-
мирівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1694 А] УДК 339.7 

4582. Дроняєва Г. М. Розвиток світового фінансового ринку в аспекті формування 
глобального економічного простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дроняєва Ганна 
Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6848 А] УДК 339.72:339.9 
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4583. Єна І. В. Стратегія зовнішнього фінансування економічного розвитку 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Єна Ігор Володимирович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3307 А] 

 УДК 339.727.22(477) 
4584. Лазарєв Р. Є. Управління міжнародними фінансами у транснаціональних 

інтегрованих структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Лазарєв Роман Євгенійович ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-1639 А] УДК 339.7 

4585. Левківський І. І. Стратегія залучення фінансових ресурсів на міжнародних 
ринках капіталів : (на прикл. комерц. банків України) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Левківський Іван Іванович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0269 А]
 УДК 339.727.2:336.71(477) 

4586. Полубатко Н. С. Політико-системні виміри геоекономічної кризи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. 
систем та глобал. розв." / Полубатко Наталія Сергіївна ; НАН України, Ін-т світ. 
економіки і міжнар. відносин. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-0960 А] УДК 339.747 

4587. Рибальченко К. О. Механізм підвищення ефективності співпраці України 
зі Світовим банком в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Рибаль-
ченко Катерина Олександрівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-2775 А] УДК 339.732.4:339.92(477) 

4588. Хвалінський С. О. Антикризова політика банківського сектору країн 
Центральної та Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Хвалінський 
Станіслав Олександрович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — 
К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-7158 А]
 УДК 339.72(4-191.2+4-11) 

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

На ступінь доктора 
4589. Кузнецов О. В. Англосаксонська модель капіталізму у системі світового 

господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кузнецов Олексій Володимирович ; НАН 
України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2011. — 32, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (53 назви). — 100 пр. — [2011-2569 А] 

 УДК 339.97(73+410) 

На ступінь кандидата 
4590. Бочарова Ю. Г. Цивілізаційні детермінанти конкурентоспроможності 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бочарова Юлія Геннадіївна ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3086 А]
 УДК 339.97 

4591. Бурміч О. С. Детермінанти технологічного лідерства у міжнародному бізнесі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Бурміч Ольга Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3097 А] УДК 339.9 

4592. Вдовиченко Ю. В. Розвиток міжнародного бізнесу в контексті тенденцій 
корпоративного розвитку світової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Вдовиченко 
Юрій Володимирович ; Донец. нац. ун-т, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. 
— Донецьк, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22. — 100 пр. — [2011-3114 А]
 УДК 339.9 

4593. Верстяк О. М. Торговельно-економічна конвергенція України та ЄС : 
автореф. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Верстяк Оксана Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-0683 А] 

 УДК 339.924(477+4) 
4594. Гафарова К. Е. Глобальна трансформація системи соціальних послуг : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Гафарова Каріне Едемівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2377 А] УДК 339.923:338.46 

4595. Глухова Д. А. Нанотехнологічні інновації в системі факторів міжнарод-
ної конкурентоспроможності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Глухова Дар'я 
Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1692 А] УДК 339.9:330.341.1 

4596. Данильченко Л. С. Асиметричність процесів інформатизації світогос-
подарського розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Данильченко Леся Степанівна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-1472 А] УДК 339.92 

4597. Іващук С. П. Розвиток експортного потенціалу в сучасній інтеграційній 
стратегії України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Іващук Сергій Петрович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3373 А] УДК 339.924(477) 

4598. Калмикова Н. М. Розвиток європейського вектору геоекономічної 
стратегії України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Калмикова Наталія 
Михайлівна ; Донец. нац. ун-т, [Держ. ун-т інформатики і штуч. інтелекту]. — 
Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-3396 А]
 УДК 339.923:061.1ЄС](477) 
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4599. Кирлик Н. Ю. Особливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
прикордонного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Кирлик Наталія Юріївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-3427 А] УДК 339.9(477.87) 

4600. Кислова Л. А. Міжнародна економічна діяльність країн в умовах глоба-
лізації ринку чорних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кислова Людмила 
Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр: с. 
16—18. — 100 пр. — [2010-7222 А] УДК 339.9:669 

4601. Коверда В. М. Трансформація діяльності інститутів спільного інвесту-
вання в умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Коверда 
Вадим Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1702 А] УДК 339.9:330.322 

4602. Колесник Д. В. Технологічне кооперування в міжнародній інтеграційній 
стратегії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Колесник Дмитро Володимирович ; НАН 
України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-7133 А] УДК 339.924 

4603. Конончук О. В. Організація системи економічної безпеки підприємств 
нафтогазового комплексу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02. "Екон. безпека суб'єк-
тів госп. діяльн." / Конончук Олександр Володимирович ; Вищ. навч. закл. Ун-т 
економіки та права "Крок". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр: с. 17—18. — 
100 пр. — [2010-7228 А] УДК 339.92:665.7 

4604. Луцька Н. І. Розвиток єврорегіонів в системі транскордонного співробіт-
ництва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Луцька Наталія Іванівна ; НАН України, 
Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Чернівец. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-
екон. ун-ту]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-1527 А] УДК 339.92(477) 

4605. Пашков С. О. Стратегії світогосподарських структурно-галузевих трансфор-
мацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пашков Святослав Олександрович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 17 с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6433 А] 

 УДК 339.92 
4606. Сусловська Т. Є. Організаційно-економічні форми інтернаціоналізації 

університетської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Сусловська Таісія Євгеніївна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2851 А] 

 УДК 339.9:378 
4607. Таранич О. В. Формування міжнародної конкурентоспроможності країн 

на світовому ринку вугільного машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Таранич Оксана Вікторівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2011-2856 А] УДК 339.9:622.232 
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4608. Чернявська О. І. Економічні фактори становлення та розвитку техногло-
балізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Чернявська Олена Іванівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6394 А] 

 УДК 339.9:330.341.1 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 
4609. Гавриленко О. А. Становлення та розвиток античних держав і права у 

Північному Причорномор'ї (кінець VІІ ст. до н. е. — перша половина VІ ст. н. е.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Гавриленко Олександр 
Анатолійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: 
с. 32—37. — 100 пр. — [2010-7175 А] УДК 340.15(477.7) 

4610. Гурковський В. І. Засади державної політики в сфері інформаційного 
суспільства в Україні: 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." / Гур-
ковський Володимир Ігорович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 
[Міжвідомчий н.-д. центр з пробл. боротьби з організ. злочинністю при Раді нац. 
безпеки і оборони України]. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (42 назви). — 
100 пр. — [2011-0738 А] УДК 340.12+35.078](477) 

4611. Занфірова Т. А. Методологічні засади трудових правовідносин у філософії 
права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.12 
"Філософія права" / Занфірова Тетяна Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 
2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (48 назв). — 100 пр. — [2011-1978 А] 

 УДК 340.12:349.22 
4612. Канцір В. С. Філософія міжнародного тероризму: правовий вимір : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / 
Канцір Володимир Степанович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 
34 с. — Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2011-3400 А] УДК 340.12 

4613. Ковальський В. С. Охоронна функція права як соціальний правовий фе-
номен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ковальський Віктор 
Семенович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2011. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2011-0213 А] УДК 340.131 

4614. Наливайко Л. Р. Державний лад України: поняття, система, гарантії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Наливайко Лариса Романівна ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетров. 
держ. ун-ту внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Х., 2010. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 28—36 (86 назв). — 100 пр. — [2010-6660 А] УДК 340.12(477) 

4615. Рабінович С. П. Природно-правові засади юридичного регулювання 
суспільних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Рабінович Сергій Петрович ; Львів. держ. 
ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—32. — 100 пр. — 
[2011-0969 А] УДК 340.122(477) 
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4616. Сердюк О. В. Соціологічний підхід у сучасному правознавстві: філософсько-
правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.12 "Філософія права" / Сердюк Олександр Васильович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. 
— [2010-6629 А] УДК 340.12 

На ступінь кандидата 
4617. Білас Ю. Ю. Європейські стандарти прав людини в контексті правоза-

стосування сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Білас Юлія Юліанівна ; Нац. акад. внутр. 
справ. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0766 А]
 УДК 340.12:341.231.14](4+477) 

4618. Бірюков Р. М. Національна правова система в умовах глобалізації : 
(основні напрямки трансформації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 
учень" / Бірюков Руслан Миколайович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. 
юрид. акад."]. — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-3060 А] УДК 340.116(477):339.9 

4619. Боягіна О. Д. Судово-медичне визначення давності утворення плям крові 
за вмістом хлоридів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.25 "Суд. медицина" / Боягіна Ольга Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6883 А]
 УДК 340.6 

4620. Бровко Н. І. Захист права людини на особисту свободу в контексті протидії 
торгівлі людьми: філософсько-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Бровко Наталія Іванівна ; Київ. 
нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-6404 А] УДК 340.12:342.7 

4621. Бурдоносова М. А. Теоретичні аспекти правового ідеалізму та правового 
нігілізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Бурдоносова Марина 
Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2326 А] 

 УДК 340:[14+165.721 
4622. Бутенко В. О. Феноменологічні, методологічні та практичні основи правової 

експертизи юридичних документів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 
учень" / Бутенко Вадим Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. 
ун-т права НАН України]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2011-0676 А] УДК 340.134 

4623. Васечко Л. О. Національне право в умовах глобалізації : (загальнотеорет. 
аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Васечко Людмила 
Олександрівна ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3107 А] 

 УДК 340.12 
4624. Вишинський П. М. Філософська антропологія як теоретико-методологічна 

основа професійної підготовки юриста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 



   

 
125

юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Вишинський Петро Мар'янович ; 
Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-2351 А] УДК 340.12 

4625. Вовк О. Й. Систематизація литовсько-руського права другої половини 
ХV — початку XVI століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 
Вовк Олександр Йосипович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 140 пр. — [2011-1576 А] 

 УДК 340.15(477)"14/15" 
4626. Гайова О. В. Закон як джерело сучасного континентального права : 

(загальнотеорет. та порівнял.-прав. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 
прав. учень" / Гайова Олена Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3147 А] 

 УДК 340.131(477) 
4627. Гарасимів О. І. Філософсько-правовий аспект соціальної відповідальності 

в діяльності органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Гарасимів Олена Іванівна ; Львів. 
держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. 
— [2011-1874 А] УДК 340.12:351.74 

4628. Гриньова Я. Г. Формування правової культури майбутніх фахівців 
транспортної галузі у процесі вивчення правових дисциплін : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Гриньова Яна Геннадіївна ; Класичний приватний ун-т, [Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр. с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-1468 А] УДК 340.111.5 

4629. Гуменюк Г. П. "Саксонське зерцало" та його вплив на розвиток джерел 
права держав Центральної та Східної Європи (ХІІІ—ХVІІІ 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" / Гуменюк Ганна Петрівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. 
— [2011-1305 А] УДК 340.15(4-11)"12/17" 

4630. Джолос С. В. Держава в етатистському вимірі: загальнотеоретичний аспект : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Джолос Сергій Вадимович ; 
Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2011-3250 А] УДК 340.12 

4631. Дмитренко О. В. Проблеми державної влади у творчій спадщині Ф. В. Тара-
новського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Дмитренко Оксана 
Валеріївна ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. — Луганськ, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3261 А] УДК 340.123 

4632. Дудченко О. С. Колегії органів виконавчої влади незалежної України: 
історико-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 
учень" / Дудченко Оксана Сергіївна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0140 А] УДК 340.15(477) 
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4633. Журавель М. В. Генеральний уряд як інститут влади Гетьманщини 
другої половини ХVII — середини XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 
прав. учень" / Журавель Микола Володимирович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 
100 пр. — [2011-3328 А] УДК 340.15(477)"16/17" 

4634. Залізняк В. А. Систематизація інформаційного законодавства України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право 
і процес; фін. право; інформ. право" / Залізняк Віталій Анатолійович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-2467 А] УДК 34:004](477) 

4635. Йосипів Ю. Р. Психологічна готовність працівників ОВС до діяльності в 
екстремальних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Йосипів Юрій Романович ; Нац. акад внутр. 
справ, [Акад. упр. МВС]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-6754 А] УДК 340.6:351.74 

4636. Кармазіна К. Ю. Механізм взаємодії джерел континентального та за-
гального права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Кармазіна Катерина 
Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 
Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3407 А] 

 УДК 340.14(477) 
4637. Ковальська Н. Л. Організаційно-правові та психологічні засади вдоско-

налення діяльності кримінальної міліції у справах дітей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Ковальська 
Наталія Леонідівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-6581 А] УДК 340.6:343.85-053.6 

4638. Колотова О. В. Прогалини у праві та шляхи їх подолання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
права; історія політ. і прав. учень" / Колотова Олена Володимирівна ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-6501 А] УДК 340.1 

4639. Корж Н. Я. Правовий статус політичних партій в Україні (ХІХ—ХХ 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" / Корж Назар Ярославович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 
України]. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-3494 А] УДК 340.123:329](477)"18/19" 

4640. Луцький М. І. Судово-психологічна експертиза в адміністративному 
деліктному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
19.00.06 "Юрид. психологія" / Луцький Мирослав Іванович ; Нац. акад внутріш. 
справ. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0288 А]
 УДК 340.6:342.95 

4641. Ляшенко Р. Д. Презумпції у праві: питання теорії та практики : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ляшенко Руслана Дмитрівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-2623 А] УДК 340.1 
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4642. Макаренков О. Л. Державно-правові ідеї в концепції відкритого суспільства 
Карла Поппера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Макаренков 
Олексій Леонідович ; Нац. акад. внутр. справ, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-2627 А] УДК 340.12 

4643. Мартинюк Т. М. Юридико-психологічні засади формування правосвідо-
мості студентів-правників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Мартинюк Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. 
внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-6429 А] УДК 340.12+340.6 

4644. Мудриєвська Л. М. Державно-правові погляди Ф. В. Тарановського : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Мудриєвська Людмила 
Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Львів, 
2010. — 19, [1] с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-7060 А] 

 УДК 340.123 
4645. Мураховська Т. Є. Формування нових галузей в системі права 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" / Мураховська Тетяна Єгорівна ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-2671 А] УДК 340.116(477) 

4646. Николина К. В. Юридична процедура: поняття, ознаки, види, місце в 
системі правових категорій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 
Николина Катерина Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. ун-т 
права НАН України]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-2683 А] УДК 340.11.028 

4647. Ніколаєнко Н. В. Державно-правові погляди М. М. Ковалевського : 
(загальнотеорет. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 
Ніколаєнко Наталія Вікторівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0349 А] 

 УДК 340.15(477)(092) 
4648. Остапенко Т. О. Правова система України-Гетьманщини у другій половині 

XVII—80-х рр. 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" / Оста-
пенко Тимур Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 21 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-0363 А] УДК 340.15(477)"16/17" 

4649. Павлусів Н. М. Філософсько-правові погляди західноукраїнських 
письменників кінця ХІХ — початку ХХ с. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Павлусів Надія Михайлівна ; 
Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-6863 А] УДК 340.12](477)"18/19" 

4650. Питльована В. П. Правові основи організації та діяльності Галицького 
станового сейму (1775—1848 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" / Питльована Вікторія Павлівна ; Нац. акад. внутр. справ, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-2184 А] УДК 340.15(477)"1775/1848" 
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4651. Полянський Т. Т. Зловживання правом: загальнотеоретична характеристи-
ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія 
та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Полянський Тарас Тарасович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-2744 А] УДК 340.132 

4652. Прийма С. В. Принципи тлумачення норм права : 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" / Прийма Сергій Васильович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-1244 А] УДК 340.132.6 

4653. Савайда О. І. Енциклопедія права в системі юридичних наук : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / 
Савайда Олена Іванівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2789 А] УДК 340.12 

4654. Савка І. М. Установка як чинник кумулятивного фізіологічного афекту у 
судово-експертному дослідженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Савка Ірина Мар'янівна ; Нац. 
акад. внутр. справ. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-6908 А] УДК 340.63 

4655. Сатохіна Н. І. Розуміння у здійсненні права: герменевтичний підхід : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / 
Сатохіна Наталія Іванівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6627 А] 

 УДК 340.12 
4656. Сворак С. Д. Ґенеза та трансформація органів державної влади Київської 

Русі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Сворак Степан 
Дмитрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-1555 А] УДК 340.15(477) 

4657. Семикопний А. Д. Боротьба з організованою злочинністю 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" / Семикопний Анатолій Дмитрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 
Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2011-2805 А] 

 УДК 340.15:343.9.024](477)"1921/1929" 
4658. Совенко Б. В. Становлення і розвиток православного канонічного права в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Совенко Богдана 
Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2011-2832 А] УДК 348(477) 

4659. Соколова І. О. Правовий режим: поняття, особливості, різновиди : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права; історія політ. і прав. учень" / Соколова Ірина Олександрівна ; Нац. 
ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1256 А] УДК 340.112 

4660. Соловйов О. В. Застосування Європейської конвенції з прав людини та 
практики Страсбурзького суду в Україні : (загальнотеорет. аспекти) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
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права; історія політ. і прав. учень" / Соловйов Олексій Володимирович ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-2838 А] УДК 340.15:342.7](477+4) 

4661. Сунєгін С. О. Теоретико-правова характеристика статичних та динамічних 
елементів в романо-германській правовій сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 
політ. і прав. учень" / Сунєгін Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-2014 А] УДК 340.1 

4662. Терлецька І. С. Законопроектування в Україні: теоретико-правові аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Терлецька Інна Станіславівна ; 
Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-2861 А] УДК 340.134(477) 

4663. Фальковський А. О. Аксіологічний підхід в методології сучасної юриспру-
денції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : спец. 12.00.12 
"Філософія права" / Фальковський Андрій Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 
акад.". — Одеса, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-1020 А] УДК 340.12 

4664. Чорнобай О. Л. Філософія фольклорного права : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Чорнобай Олена 
Леонідівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2936 А] УДК 340.12:398 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 
4665. Руднєва О. М. Міжнародні стандарти прав людини та їх роль в розвитку 

правової системи України: теоретична характеристика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 
історія політ. і прав. учень" / Руднєва Олександра Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2011-0448 А]
 УДК 341.231.14 

4666. Сироїд Т. Л. Правовий статус учасників кримінально-процесуальних відносин 
у міжнародному кримінальному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Сироїд Тетяна Леонідівна ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34. — 100 пр. — 
[2011-0999 А] УДК 341.64 

На ступінь кандидата 
4667. Алямкін Р. В. Мирне вирішення міжнародних територіальних спорів: 

практика міжнародних судових органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Алямкін Руслан Володимирович ; 
Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-2250 А] УДК 341.64 

4668. Братко І. В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: 
стан, тенденції та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Братко Ірина Василівна ; Київ. 
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нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі при М-ві 
фінансів України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-0671 А]
 УДК 341.215.2 

4669. Брацук І. З. Імплементація права Європейського Союзу в національних 
правопорядках держав-членів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Брацук Іван Зіновійович ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3088 А] УДК 341.171 

4670. Ворошилова І. В. Реалізація Лівією міжнародно-правового принципу 
співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.11 "Міжнар. право" / Ворошилова Інна Валеріївна ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6976 А] УДК 341.23(612) 

4671. Воссіна В. О. Діяльність дипломатії Святого Престолу у сфері прав і 
свобод людини (1978—2005 рр.) : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Воссіна Вікторія Олександрівна ; Дип. акад. України 
при М-ві закордон. справ України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-0699 А] УДК 341.215.11:342.72 

4672. Годованик Є. В. Рада Безпеки ООН: міжнародно-правовий статус та 
актуальні проблеми реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Годованик Євген Валентинович ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України, [Маріупол. держ. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2391 А] УДК 341.123.043 

4673. Доді К. В. Розвиток міжнародно-правових норм, що стосуються збройних 
конфліктів неміжнародного характеру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Доді Коріна Валеріївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Київ. ун-т права НАН України]. — К., 2011. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2011-0135 А] УДК 341.3 

4674. Книш С. В. Міжнародно-правове співробітництво держав у боротьбі з 
нелегальною міграцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Книш Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-0209 А] 

 УДК 341.29:[314.15:343.343.6] 
4675. Колісніченко К. С. Ліга Націй у розвитку міжнародного права : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 
Колісніченко Катерина Станіславівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Укр. держ. ун-т 
фінансів та міжнар. торгівлі М-ва фінансів України]. — Одеса, 2011. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2011-3478 А] УДК 341.24 

4676. Кориневич А. О. Місце міжнародного енергетичного права у системі су-
часного міжнародного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Кориневич Антон Олександрович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-2539 А] УДК 341.01:620.9 

4677. Котляр О. І. Імплементація норм міжнародного права щодо захисту 
національних меншин у внутрішнє законодавство ФРН : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Котляр Ольга 
Іванівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1511 А] УДК 341.234(430) 



   

 
131

4678. Лесюк В. В. Правова природа парламентських органів європейських 
міжнародних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Лесюк Вікторія Василівна ; НАН України, Ін-т держа-
ви і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1986 А] УДК 341.176(4) 

4679. Лі Юхао. Правові основи співробітництва КНР і ЄС : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Лі Юхао ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2011-0888 А] УДК 341.232.2(510):061.1ЄС 

4680. Лініченко Д. В. Міжнародно-правовий механізм врегулювання торго-
вельних спорів у рамках діяльності Світової організації торгівлі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Лініченко 
Денис Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-2606 А] УДК 341.241.8:339.5 

4681. Лінник Н. В. Міжнародно-правовий захист економічних прав дитини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Лінник Наталія Василівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Київ. ун-т права 
НАН України]. — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2011-0890 А] УДК 341.231.14-053.2 

4682. Мамон З. В. Співвідношення міжнародного публічного і міжнародного 
комерційного арбітражів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Мамон Зоя Володимирівна ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-1669 А] УДК 341.63 

4683. Мішуровська С. Т. Міжнародно-правовий захист права на приватне 
життя : (сучас. теорія і практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Мішуровська Світлана Тимофіївна ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2011. — 21 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1711 А] УДК 341.231.14 

4684. Нікіша Д. О. Інституціалізація морської практики у формуванні сучасного 
міжнародного морського права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Нікіша Дмитро Олександрович ; Ін-т законо-
давства Верховної Ради України, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 100 пр. — [2011-2684 А] УДК 341.225.5 

4685. Палагусинець О. В. Розвиток парламентаризму у практиці міжнародних 
організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 
"Міжнар. право" / Палагусинець Олександра В'ячеславівна ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — 
[2010-7070 А] УДК 341.12 

4686. Попович В. П. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у 
кримінальне законодавство України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / 
Попович Віталія Петрівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-7143 А] УДК 341.33:343.21(477) 

4687. Пушкарьов В. В. Міжнародно-правові засади торговельної політики 
Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.11 "Міжнар. право" / Пушкарьов Вадим Володимирович ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-0421 А] УДК [341.16:061.1ЄС]:347.7 
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4688. Пшеничнюк Д. В. Колізійний принцип тісного зв'язку у міжнародному 
приватному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Пшеничнюк Дмитро Владиславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — 100 пр. — [2011-0423 А] УДК 341.932 

4689. Саракуца М. О. Правові засади Спільної зовнішньої політики 
Європейського Союзу: загальнотеоретична характеристика : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 
історія політ. і прав. учень" / Саракуца Марія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0983 А] УДК 341.174(4) 

4690. Святун О. В. Захист прав та інтересів громадян в практиці органів 
зовнішніх зносин України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Святун Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 20 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-2802 А] УДК 341.83(477) 

4691. Стреля М. І. Авторське право на літературні й художні твори в 
Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Стреля Михайло Іванович ; Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-1392 А] УДК 341.17(4) 

4692. Філяніна Л. А. Інститут видачі злочинців в угодах держав СНД: проблеми 
та перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.11 "Міжнар. право" / Філяніна Людмила Анатоліївна ; Ін-т законодавства Верховної 
Ради України, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 
К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2895 А] 

 УДК 341.44(1-612СНД) 
4693. Щодра О. Ю. Правове регулювання руху послуг у Європейському Союзі : 

автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 
Щодра Ольга Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-0629 А] 

 УДК 341.171(4) 
4694. Яворська І. М. Роль суду ЄС у розвитку права Європейського Союзу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Яворська Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-6598 А] УДК 341.171:340.142 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 
4695. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові 

проблеми організації та функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Батанов Олександр 
Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. 
— 34 с. — Бібліогр.: с. 26—31 (56 назв). — 100 пр. — [2011-0763 А] 

 УДК 342.5:342.7](477) 
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4696. Бедь В. В. Право людини на свободу совісті: конституційно-правове ре-
гулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 
"Конституц. право; муніцип. право" / Бедь Віктор Васильович ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України. — К., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33. — 100 пр. — 
[2011-3037 А] УДК 342.731(477) 

4697. Берлач Н. А. Розвиток органічного напряму у сільському господарстві 
України : (адм.-прав. основи) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Берлач 
Наталія Анатоліївна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 26—29. — 100 пр. — [2010-6881 А] УДК 342.951:631](477) 

4698. Бойко І. Й. Формування та функціонування державно-правових і самовряд-
них інститутів у Галичині в складі Польського королівства (1387—1569 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права; історія політ. і прав. учень" / Бойко Ігор Йосипович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (70 назв). — 100 пр. 
— [2011-1289 А] УДК 342(477.83/.86)"1387/1569" 

4699. Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм: теорія і практика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. 
право; муніцип. право" / Крусян Анжеліка Романівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 
— Одеса, 2010. — 42 с. — Бібліогр.: с. 34—39. — 100 пр. — [2010-6766 А] 

 УДК 342(477) 
4700. Кунєв Ю. Д. Правова організація діяльності митної служби України: 

теоретичні та методологічні основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кунєв 
Юрій Дем'янович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: 
с. 31—34. — 100 пр. — [2010-6806 А] УДК 342.951:336.24.07](477) 

4701. Мельник Р. С. Система адміністративного права України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Мельник Роман Сергійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. 
— Х., 2010. — 32 с. — Бібліогр: с. 25—29 (42 назви). — 100 пр. — [2010-7239 А]
 УДК 342.9(477) 

4702. Миколенко О. І. Місце адміністративного процедурного права в системі 
юридичних знань та системі права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Миколенко Олександр Іванович ; Класич. приват. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова]. — Запоріжжя, 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (62 назви). — 100 пр. — 
[2011-1988 А] УДК 342.9.03(477) 

4703. Мінка Т. П. Адміністративно-правові режими та їх забезпечення органами 
внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мінка Тетяна Павлівна ; 
Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2011. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2011-2659 А] УДК 342.95:351.741](477) 

4704. Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні: 
адміністративно-правові засади організації та функціонування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 
інформ. право" / Музичук Олександр Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. 
— Х., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 24—31 (64 назви). — 100 пр. — [2010-6811 А]
 УДК 342.951:351.741] (477) 
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4705. Мяловицька Н. А. Конституційно-правовий статус автономних утво-
рень в унітарних та федеративних країнах Європи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Мя-
ловицька Ніна Анатоліївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2011. 
— 40 с. — Бібліогр.: с. 30—36. — 100 пр. — [2011-1717 А] УДК 342.2:342.55](4) 

4706. Обрусна С. Ю. Адміністративно-правові засади реформування судової 
системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Обрусна Світлана 
Юріївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—32 
(31 назва). — 100 пр. — [2011-0938 А] УДК 342.9(477) 

4707. Серьогін В. О. Конституційне право особи на недоторканість приватного 
життя (прайвесі): проблеми теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 
прав. учень"; 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Серьогін Віталій Олександ-
рович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 
(46 назв). — 100 пр. — [2011-2813 А] УДК 342.721-027.21(477) 

4708. Сліденко І. Д. Конституційний контроль в механізмі сучасної правової 
держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 
"Конституц. право; муніцип. право" / Сліденко Ігор Дмитрович ; Ін-т законодавства 
Верховної Ради України, [Маріупол. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2010. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2010-7095 А] УДК 342 

На ступінь кандидата 
4709. Абакумов В. М. Правове регулювання протидії інформаційним війнам в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Абакумов Віктор Михайлович ; 
Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — 
Запоріжжя, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-2966 А] 

 УДК 342.951:316.776.23](477) 
4710. Багаденко І. П. Заходи адміністративного впливу, що застосовуються до 

неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Багаденко Ірина Петрівна ; Держ. 
НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. акад. внутр. справ]. — К., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2046 А] УДК 342.922 

4711. Бисага Ю. Ю. Юридична відповідальність органів державної влади та 
місцевого самоврядування: теоретико-правове дослідження : 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" / Бисага Юрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Ужгород. нац. ун-т]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-3055 А] УДК 342.086 
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"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Біла Вікторія Русланівна ; Нац. ун-т 
держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2291 А] УДК 342.951:351.713](477) 

4713. Блохін М. С. Адміністративно-правове регулювання природних монополій 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Блохін Максим Сергійович ; Акад. 
праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-
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користування України Кабінету Міністрів України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1852 А] УДК 342.9:346.242](477) 

4714. Бондар С. О. Адміністративно-правове забезпечення діяльності адміністра-
тивних судів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бондар Сергій 
Олександрович ; Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ МВС України]. 
— Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6446 А]
 УДК 342.95(477) 

4715. Бондарчук С. А. Принципи адміністративного судочинства України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; 
фін. право; інформ. право" / Бондарчук Світлана Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ України, [МВС України]. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-1455 А] УДК 342.565(477) 

4716. Бортняк Д. Ф. Заходи забезпечення адміністративно-деліктного провад-
ження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бортняк Денис Федорович ; Нац. 
акад. внутр. справ. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — 
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служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бортняк Катерина Василівна ; Нац. 
ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2011-1457 А] УДК 342.98 
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12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бригінець Олександр 
Олексійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-2320 А] 
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4719. Букін М. П. Адміністративно-правове регулювання оперативно-розшукової 

діяльності органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Букін 
Микола Петрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2325 А] УДК 342.95:351.74 

4720. Бухтіяров О. А. Правові засади фінансування міліції з державного та 
місцевих бюджетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бухтіяров Олексій Анатолійо-
вич ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во 
внутр. справ України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — 
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юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Василевич Мари-
на Віталіївна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6448 А] УДК 342.56(477) 

4722. Виприцький А. О. Адміністративний примус в умовах надзвичайного 
стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Виприцький Андрій Олексійович ; 
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Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — 
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4723. Вишневська Ю. В. Адміністративно-правові заходи забезпечення діяльності 
у сфері сільського туризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Виш-
невська Юлія Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3125 А] 

 УДК 342.951:338.48-44(1-22)](477) 
4724. Гаврилюк Т. Д. Адміністративно-правові засади співпраці міліції (поліції) 

з населенням: європейський досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гаврилюк 
Тетяна Дмитрівна ; Нац. акад. внутр. справ, [Акад. упр. М-ва внутр. справ]. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2367 А] 

 УДК 342.951:351.741](4) 
4725. Гаєвський І. М. Організаційно-правові засади запобігання та протидії 

легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, в аграрному секторі економіки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Гаєвський Ігор Миколайович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-2371 А] УДК 342.951:336.226.1 
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ня провадження у справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Галабурда Надія Анатоліївна ; Дніпропетров. держ. ун-т 
внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 
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"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гарбінська-Руденко Альона 
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виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гаркуша Світлана Василівна ; 
Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6732 А] УДК 342.951:343.53 

4729. Гейко В. І. Адміністративно-правові засади діяльності військових коміса-
ріатів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гейко Валерій Іванович ; 
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100 пр. — [2010-6733 А] УДК 342.9:355](477) 

4730. Гелич Ю. О. Інформаційно-правові гарантії таємниці особистого життя 
людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гелич Юлія Олександрівна ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 23 с. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6845 А] УДК 342.721:004.6.056.5 



   

 
137
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цій та основні напрямки її удосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Глущенко Юлія Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 
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4733. Гой В. П. Правове забезпечення діяльності органів державної податкової 
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наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 
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"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Голдакова Катерина 
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4736. Голяшкін О. В. Адміністративно-правове регулювання інноваційної 
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4737. Данелюк В. І. Адміністративно-правові засади контролю за посередниць-

кою діяльністю в галузі митної справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Данелюк Василь Іванович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, [Акад. митної 
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"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Єщук Ольга Михайлівна ; Запоріз. 
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2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2451 А] 

 УДК 342.951:351.74](477) 
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— Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2505 А]
 УДК 342.726:316.346.2]:351.74(477) 



   

 
140
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Новак Світлана Георгіївна ; Класич. приват. ун-т, [Одес. держ. ун-т внутр. справ, М-во 
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[Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). 
— 100 пр. — [2011-0282 А] УДК [342.95:351.811.12(477)]:004.9 

4770. Мартинов М. Д. Адміністративно-правове забезпечення діяльності терито-
ріальних органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Мартинов Михайло Данилович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20, 
[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-6809 А] 

 УДК 342.951:351.741](477) 
4771. Мінка П. П. Адміністративно-правове регулювання свободи віросповідання 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мінка Павло Павлович ; Дніпро-
петров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-6515 А] УДК 342.95:2-1(477) 

4772. Міняйло М. П. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права 
громадян на звернення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Міняйло Микола 
Павлович ; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України, [Міжнар. ун-т 
бізнесу і права]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-2661 А] УДК 342.95:342.721.73 

4773. Мойсак С. М. Акти управління в системі джерел адміністративного права 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мойсак Сергій Мирославович ; 
Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-0330 А] УДК 342.924(477) 

4774. Мостовой О. А. Адміністративно-правові та організаційні засади провад-
жень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Мостовой Олександр Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-1154 А] УДК 342.6/.9(477) 
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4775. Назаренко Я. М. Номінаційна (установча) функція Верховної Ради 
України: проблеми теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Назаренко Яна 
Михайлівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-1156 А] УДК 342.533(477) 

4776. Нестеренко Н. М. Адміністративно-правові засади реалізації екологічної 
функції держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Нестеренко Наталія 
Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1939 А] УДК 342.9:504](477) 

4777. Нечипоренко С. І. Адміністративно-правові засади проходження служби 
в органах прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Нечипоренко Сергій 
Ігорович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(4 назви). — 100 пр. — [2011-0345 А] УДК 342.951:343.163 

4778. Омельченко Н. Л. Конституційно-правові основи законодавчої функції 
Верховної Ради України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Омельченко Наталія Леонідівна ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2696 А] УДК 342.53(477) 

4779. Пазиніч С. М. Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень, 
пов'язаних з невиконанням законних вимог суб'єктів владних повноважень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-
цес; фін. право; інформ. право" / Пазиніч Світлана Миколаївна ; Нац. акад. внутр. 
справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 ( 15 назв). — 100 пр. — [2011-1947 А]
 УДК 342.922 

4780. Пефтієв О. В. Адміністративно-правові засади функціонування автомо-
більного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Пефтієв Олег Во-
лодимирович ; Запоріз. нац. ун-т, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка 
М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-2731 А] УДК 342.92:656.13.072](477) 

4781. Пеца Д. Д. Встановлення радянського державного режиму в Закарпатті в 
1944—1950 рр.: історико-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 
прав. учень" / Пеца Дмитро Дмитрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ужгород. 
нац. ун-т]. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1361 А]
 УДК 342.1(477. 87)"1944/1950" 

4782. Плахотнік О. В. Конституційне право громадян брати участь у 
всеукраїнських та місцевих референдумах і його забезпечення в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 
муніцип. право" / Плахотнік Олег Віталійович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. 
— 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2010-7142 А] 

 УДК 342.722(477) 
4783. Плетньова О. О. Адміністративно-правові засади формування системи 

та правового статусу антимонопольних органів в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 
інформ. право" / Плетньова Олена Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
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користування України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6988 А] УДК 342.97 

4784. Плугатар Т. А. Відомчий контроль за забезпеченням прав та свобод гро-
мадян в адміністративній діяльності міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Плугатар Тетяна Анатоліївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1364 А] УДК 342.7:351.74 

4785. Редько А. Г. Адміністративні реформи 40—60 рр. ХХ століття в західних 
областях УРСР: історико-правовий 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" / Редько Андрій Григорович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 
17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1175 А] 

 УДК 342.9(477.8)"19" 
4786. Рєзнік С. О. Малозначність правопорушення як підстава звільнення від 

адміністративної відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право ; інформ. право" / 
Рєзнік Сергій Олександрович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро-
петровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0430 А] 

 УДК 342.95 
4787. Ростовська К. В. Адміністративно-правові режими паспортизації 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" / Ростовська Карина 
Валеріївна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2783 А] 

 УДК 342.95:351.755.61](477) 
4788. Русанова С. Ю. Гарантії прав територіальної громади: конституційно-

правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 
"Конституц. право; муніцип. право" / Русанова Світлана Юріївна ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ, [Крим. юрид. ін-т Одес. держ. ун-ту внутр. справ]. — Х., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1177 А] УДК 342.72(477) 

4789. Рябченко Я. С. Оскарження нормативно-правових актів в адміністративному 
судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Рябченко Ярослава Степанівна ; 
Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1377 А] УДК 342.9.038(477) 

4790. Самофалов О. Л. Адміністративно-правові засади оперативно-розшукової 
діяльності підрозділів карного розшуку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Самофа-
лов Олександр Леонідович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Акад. упр. 
МВС України]. — Ірпінь (Київ. обл,), 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2010-7260 А] УДК 342.95:343.102 

4791. Севрюков В. В. Конституційні гарантії забезпечення прав корінних 
народів і національних меншин України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніципал. право" / Севрюков 
Валерій Вікторович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-0467 А] 

 УДК 342.724(477) 
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4792. Сенченко Л. В. Адміністративно-правове регулювання демографічної 
політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Сенченко Людмила 
Василівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0471 А] УДК 342.951:314.114 

4793. Сергєєв Р. С. Засоби забезпечення раціонального використання і збере-
ження електричної енергії в Україні : (адм.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 
інформ. право" / Сергєєв Роман Сергійович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-6818 А] УДК 342.951:621.31](477) 

4794. Середа В. В. Публічно-правова скарга як засіб захисту особи від неза-
конних дій або бездіяльності публічної адміністрації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Середа Валерій Вячеславович ; Нац. акад. внутр. справ, [Львів. держ. ун-т 
внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-0993 А] УДК 342.97(477) 

4795. Середюк В. В. Свобода масової інформації: конституційно-правовий аспект : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. 
право; муніцип. право" / Середюк Вікторія Василівна ; Нац. юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6542 А] УДК 342.732 

4796. Симов'ян В. С. Банківський контроль в Україні: адміністративно-правові 
засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Симов'ян Ваграм Саркисович ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-2815 А] УДК 342.951:336.71](477) 

4797. Сікорський О. П. Адміністративно-правовий статус Державного депар-
таменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Сікорський Олександр Петрович ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-1385 А] УДК 342.95:351.75 

4798. Скупінський О. В. Конституційно-правові засади економічної системи 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 
"Конституц. право; муніцип. право" / Скупінський Олег Віталійович ; Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-2824 А] УДК 342.417(477) 

4799. Слюсарєв В. О. Адміністративно-правові засади роботи з персоналом в 
органах Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Слюсарєв Вадим Олексійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — 
Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0488 А] 

 УДК 342.95:351.746.1](477) 
4800. Соколовська О. М. Адміністративна відповідальність за правопорушення 

в галузі житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адміністр. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Соколовська Олеся Миколаївна ; Нац. акд. внутр. справ. — К., 2011. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2008 А] УДК 342.951:351.778.5 
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4801. Стойкова Г. Г. Реалізація державної мовної політики на півдні України в 
кінці XX — на початку XXI століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Стойкова Галина Георгіївна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-2012 А] УДК 342.725(477.7)"19/20" 

4802. Сухоребра Т. І. Адміністративна відповідальність за порушення правил 
полювання та рибальства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 02.00.07 "Адмін. право і процес; фін. право; інформ. право" / Сухоребра Тетя-
на Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1804 А] УДК 342.951:639 

4803. Троханенко І. І. Державний контроль за діяльністю міліції : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; 
фін. право; інформ. право" / Троханенко Інна Іванівна ; Нац. акад. внутр. справ. — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6828 А] 

 УДК 342.951:351.741](477) 
4804. Фетісова С. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у 

сфері господарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право; інформ. право" / Фетісова 
Світлана Володимирівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 
обл.), 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2892 А] 

 УДК 342.951:343.53 
4805. Фомін П. П. Адміністративно-правові процедури забезпечення нагляду 

міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 
інформ. право" / Фомін Павло Павлович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, 
[Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ України]. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1414 А]
 УДК 342.951:351.755.65 

4806. Фоміч Г. В. Адміністративні процедури у публічній службі України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; 
фін. право; інформ. право" / Фоміч Ганна Вікторівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 
— Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6874 А]
 УДК 342.98:35.08](477) 

4807. Христинченко Н. П. Адміністративно-правові засади діяльності юристів 
в міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Христинченко Надія Петрівна ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-6875 А] УДК 342.951:351.741 

4808. Целуйко О. В. Правові та організаційні засади діяльності державних 
банків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Целуйко Олена 
Валеріївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, [ДПС України]. — Ірпінь (Київ. 
обл.), 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1026 А] 

 УДК 342.97:336.71(477) 
4809. Черненко Л. М. Адміністративно-процедурне провадження з надання 

управлінських послуг органами державної реєстрації актів цивільного стану : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; 
фін. право; інформ. право" / Черненко Людмила Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 
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акад.", [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ України]. 
— Одеса, 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0578 А] 

 УДК 342.924 
4810. Чиж Ю. В. Адміністративна відповідальність за службові правопору-

шення у сфері земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Чиж 
Юлія Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 150 пр. — [2010-6959 А] 

 УДК 342.951:349.4 
4811. Чорна В. Г. Адміністративно-правове регулювання позашкільної освіти 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Чорна Вікторія Григорівна ; Нац. 
акад. внутр. справ. — К., 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-1031 А] УДК 342.951:374 

4812. Шевченко О. В. Правові та організаційні засади регулювання архівної 
справи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Шевченко Олена 
Володимирівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2946 А] 

 УДК 342.951:930.25](477) 
4813. Шемелинець І. І. Адміністративна відповідальність за порушення зако-

нодавства про працю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право та процес; фін. право ; інформ. право" / Шемелинець Іван 
Іванович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6837 А] УДК 342.952:349.2 

4814. Шумляк О. П. Інститут реєстрації виборців у виборчому процесі 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 
"Конституц. право; муніцип. право" / Шумляк Ольга Петрівна ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-7119 А] УДК 342.845(477) 

4815. Щерба А. В. Адміністративні процедури в органах місцевого самовряду-
вання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Щерба Анна Вікторівна ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-2983 А] УДК 342.951:352.07](477) 

4816. Юринець Ю. Л. Забезпечення культурних прав громадян засобами адмі-
ністративного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Юринець Юлія 
Леонідівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6319 А] УДК 342.9+342.7 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 
4817. Аркуша Л. І. Основи виявлення та розслідування легалізації доходів, 

одержаних у результаті організованої злочинної діяльності : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 
суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Аркуша Лариса Ігорівна ; Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — 
[2011-3015 А] УДК 343.985.02:343.37 
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4818. Батиргареєва В. С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній зло-
чинності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Батиргареєва 
Владислава Станіславівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Ін-т 
вивч. пробл. злочинності Нац. акад. прав. наук України]. — Х., 2010. — 47 с. — 
Бібліогр.: с. 40—43. — 100 пр. — [2010-7282 А] УДК 343.911(477) 

4819. Бірюков В. В. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування 
злочинів: проблеми теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 
оператив.-розшук. діяльн." / Бірюков Валерій Васильович ; Нац. акад. внутр. справ, 
[Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ України]. — 
К., 2011. — 31 с. — Бібліогр.: с. 22—28. — 150 пр. — [2011-1524 А] УДК 343.982.33 

4820. Головкін Б. М. Теоретичні та прикладні проблеми детермінації і 
запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 
кримін.-виконав. право" / Головкін Богдан Миколайович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 
100 пр. — [2011-3181 А] УДК 343.9.01(477) 

4821. Гумін О. М. Кримінальна насильницька поведінка особи: теоретико-
прикладні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Гумін 
Олексій Михайлович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2011-1884 А] УДК 343.43(477) 

4822. Денисова Т. А. Кримінальне покарання та реалізація його функцій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія; кримін.-виконав. право" / Денисова Тетяна Андріївна ; Класич. приват. 
ун-т, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — Запоріжжя, 2010. 
— 38 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (74 назви). — 100 пр. — [2010-7005 А] УДК 343.8 

4823. Кісіль З. Р. Правові та психологічні засади запобігання професійній 
деформації працівників органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Кісіль Зоряна 
Романівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37. — 
100 пр. — [2011-3440 А] УДК 343.35+159.923]:351.741(477) 

4824. Саінчин О. С. Розслідування умисних вбивств: теорія та практика : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Саінчин Олександр 
Сергійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 38 с. — Бібліогр.: с. 28—36 
(82 назви). — 100 пр. — [2011-2793 А] УДК 343.985(477) 

4825. Шостко О. Ю. Теоретичні та прикладні проблеми протидії організованій 
злочинності в європейських країнах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
Шостко Олена Юріївна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 
2010. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2010-7118 А] УДК 343.9.02(4) 

4826. Щур Б. В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних 
методик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Щур Богдан 
Володимирович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 
2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (37 назв). — 100 пр. — [2011-2200 А] 

 УДК 343.98 
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4827. Яцишин М. М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Яцишин Михайло 
Михайлович ; Нац. акад. внутр. справ, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 
2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30. — 100 пр. — [2010-6559 А] 

 УДК 343.13(477)(091) 

На ступінь кандидата 
4828. Авраменко О. Л. Особливості початкового етапу розслідування викра-

дення людей, вчинених злочинними групами : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. ек-
спертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Авраменко Олександр Леонідович ; Нац. акад. 
внутр. справ. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2245 А]
 УДК 343.132:343.549 

4829. Анапольська А. І. Розслідування шахрайств і пов'язаних із ними злочинів, 
вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 
суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Анапольська Аліна Ігорівна ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ [України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 
М-во внутр. справ України]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-0646 А] УДК 343.985:343.359 

4830. Андрусяк В. Б. Функції органів досудового слідства в кримінальному 
процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 
Андрусяк Володимир Богданович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України, [М-во 
внутр. справ України]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-1445 А] УДК 343.13(477) 

4831. Бандурка С. О. Реалізація органами досудового розслідування про-
цесуальних повноважень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльн." / Бандурка Сергій Олександрович ; Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. ун-т 
внутр. справ]. — Запоріжжя, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-2128 А] УДК 343.12 

4832. Бартащук Л. П. Гарантії забезпечення права людини на повагу до честі і 
гідності у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. ек-
спертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Бартащук Любов Петрівна ; Акад. адвокатури 
України. — К., 2011. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3033 А]
 УДК 343.131:342.7(477) 

4833. Бегма А. П. Прокурор як суб'єкт кримінально-процесуальної діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Бегма Андрій 
Петрович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-0764 А] УДК 343.163(477) 

4834. Білоус І. М. Особливості розслідування злочинних посягань, вчинених 
на ґрунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Білоус Ірина 
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Миколаївна ; Акад. адвокатури України, [Нац. акад. внутр. справ України]. — К., 
2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-7284 А] 

 УДК 343.98 
4835. Бурдін М. Ю. Система попереднього розслідування у кримінальному 

судочинстві Російської імперії другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (на матеріалах 
укр. губерній) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Бурдін Ми-
хайло Юрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1859 А] УДК 343.1(477)"18/19" 

4836. Вакулик О. О. Кримінально-правова характеристика примушування дава-
ти показання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Вакулик Ольга 
Олексіївна ; Нац. акад. прокуратури України, [Київ. нац. ун-т внутр. справ, М-во 
внутр. справ України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-1970 А] УДК 343.364 

4837. Ващенко О. М. Фінансово-економічний механізм національної системи 
протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ващенко 
Олександр Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку 
України". — Суми, 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-3112 А] УДК 343.37+343.35](477) 

4838. Вечерова Є. М. Некаральний кримінально-правовий вплив на непов-
нолітніх в Україні (кримінологічні засади) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 
право" / Вечерова Євгенія Миколаївна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. 
юрид. акад."]. — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — 
[2010-6326 А] УДК 343.85:343.91-053.6](477) 

4839. Воронцов А. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти право-
суддя, які вчинюються службовими особами органів дізнання та досудового слідства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Воронцов Андрій Володимирович ; 
Міжнар. гуманіт. ун-т, [Одес. держ. ун-т внутр. справ]. — Одеса, 2011. — 21 с., 
включ обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-0082 А] УДК 343.36 

4840. Газдайка-Василишин І. Б. Некорисливі злочини проти власності за 
кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Газдайка-
Василишин Ірина Богданівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3144 А] УДК 343.7(477) 

4841. Гаюр І. Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обви-
нуваченого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльн." / Гаюр Ігор Йосипович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1875 А] УДК 343.272 

4842. Говор Ю. О. Запобігання органами внутрішніх справ насильницьким 
злочинам щодо жінок у сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Говор 
Юрій Олександрович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3172 А] УДК 343.54-055.2 
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4843. Давиденко В. Л. Виявлення та усунення суб'єктами кримінального судо-
чинства причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 
кримін.-виконав. право" / Давиденко Вікторія Леонідівна ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ України, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. 
— Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0120 А] 

 УДК 343.97+343.85 
4844. Дергач Л. В. Розслідування вимагань, вчинених організованими злочин-

ними групами, у сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 
оператив.-розшук. діяльн." / Дергач Леонід Валентинович ; Нац. акад. внутр. справ. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2427 А] 

 УДК 343.985.02 
4845. Дехтярьов Є. В. Особливості розслідування шахрайств, вчинених у 

сфері виконання господарсько-договірних зобов'язань : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 
суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Дехтярьов Євген Валентинович ; Акад. 
адвокатури України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. 
справ України]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-1602 А] УДК 343.98:343.537 

4846. Драгоненко А. О. Співучасть у вчиненні вбивства : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та криміно-
логія; кримін.-виконав. право" / Драгоненко Анна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-1598 А] УДК 343.237 

4847. Жукова Т. С. Соціальні засади запобігання злочинності молоді в Україні 
та Італії : (порівнял. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Жуко-
ва Тетяна Станіславівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-2212 А] 

 УДК 343.85.05-053.6(477+450) 
4848. Журавська З. В. Віктимологічні засади боротьби зі злочинністю у місцях 

позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Журавська Зоряна 
Валентинівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-7129 А] УДК 343.988 

4849. Завгородня Ю. С. Сучасні тенденції злочинності дітей та діяльність 
органів внутрішніх справ щодо її запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-
виконав. право" / Завгородня Юлія Степанівна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 
справ. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2010-7214 А] УДК 343.85:343.915 

4850. Ізетов А. Е. Кримінальна відповідальність за втягнення у вчинення теро-
ристичного акту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ізетов Абдураман 
Енверович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 
справ. М-ва внутр. справ України]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-0178 А] УДК 343.341 
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4851. Іщук І. В. Початковий етап розслідування шахрайств у сфері страхуван-
ня автотранспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Іщук Інна Володимирівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-7132 А] УДК 343.985:343.53 

4852. Іщук О. С. Адміністративна юрисдикція органів прокуратури : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; 
фін. право; інформ. право" / Іщук Олександр Сергійович ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2489 А]
 УДК 343.163:342.9 

4853. Кадук С. В. Криміналістично-довідкові колекції та їх значення в розсліду-
ванні злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльн." / Кадук Світлана Володимирівна ; Акад. адвокатури України, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-7218 А] УДК 343.98 

4854. Казначеєва Д. В. Умовно-дострокове звільнення від відбування пока-
рання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Казначеєва Дар'я Воло-
димирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-0183 А] УДК 343.265.2 

4855. Калмиков Д. О. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Калмиков Дмитро Олександрович ; 
Акад. адвокатури України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, 
МВС України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-1613 А] УДК 343.62:343.4 

4856. Кондратов Д. Ю. Кримінально-правова охорона таємниці листування, 
телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами 
зв'язку або через комп'ютер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
Кондратов Дмитро Юрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2533 А] УДК 343.451 

4857. Кончаковська В. В. Примушування давати показання: кримінально-
правові та кримінологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
Кончаковська Валентина Василівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Ін-т 
політол. та права Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6352 А] УДК 343.98 

4858. Копилова М. А. Запобігання злочинам проти власності на курортах АР Крим : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Копилова Майя Андріївна ; Нац. акад. 
внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-3492 А] УДК 343.9(477.75) 

4859. Косміна Н. М. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, 
пов'язаних з незаконним обігом наркотиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 
оператив.-розшук. діяльн." / Косміна Наталія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (24 назви). — 100 пр. — [2011-0849 А]
 УДК 343.985:343.575 

4860. Кочура А. В. Принципи кримінального процесу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Кочура Анастасія Воло-
димирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-1512 А] УДК 343.13(477) 

4861. Крикливий Р. М. Підтримання державного обвинувачення у справах про 
шахрайство : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 
"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Крикливий Ростислав Миколайович ; Нац. 
ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-0862 А] УДК 343.53(477) 

4862. Кузнецова Л. О. Кримінальна відповідальність за хуліганство: порівняльно-
правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Кузнецова 
Лариса Олександрівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1631 А] УДК 343.343.3 

4863. Ліщенко В. М. Доказування на досудових стадіях кримінального процесу 
у справах про одержання хабара : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 
оператив.-розшук. діяльн." / Ліщенко Владислав Миколайович ; Нац. акад. внутр. 
справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0892 А]
 УДК 343.14:343.352 

4864. Лоскутов Т. О. Кримінальне переслідування, здійснюване слідчим : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Лоскутов Тимур Олек-
сандрович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6359 А] УДК 343.102 

4865. Макаренко Т. В. Державний контроль за діяльністю установ виконання 
покарань в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Макаренко Тетяна 
Василівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-2098 А] УДК 343.81:351](477) 

4866. Малярчук Т. В. Понятійний апарат кримінально-процесуального права 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 
Малярчук Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 16, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2100 А] УДК 343.1(477) 

4867. Марущак Н. В. Забезпечення права особи на повагу до її гідності на 
стадії судового розслідування у кримінальному процесі України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кримі-
налістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Марущак Наталія Володи-
мирівна ; Нац. акад. прокуратури України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 
К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6364 А] 

 УДК 343.131(477):342.7 
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4868. Михайлов В. Є. Кримінальна відповідальність за зараження вірусом 
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби: соціальна обу-
мовленість та склад злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
Михайлов Віталій Євгенійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава 
Мудрого". — Х., 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2179 А]
 УДК 343.617:[616.98:578.82ВІЛ] 

4869. Міхайліна Т. В. Кримінальна відповідальність за створення з метою ви-
користання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, 
а також їх розповсюдження або збут : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
Міхайліна Тетяна Вікторівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. нац. ун-т 
внутр. справ]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-0327 А] УДК 343.53 

4870. Мовчан Г. В. Процесуальні повноваження прокурора у досудовому 
провадженні та в суді першої інстанції : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Мовчан Геннадій Володимирович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярос-
лава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-0613 А] УДК 343.163 

4871. Мороз О. А. Запобігання злочинам у сфері службової діяльності серед 
працівників податкової міліції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук. : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 
право" / Мороз Олександр Анатолійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, 
[Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-0925 А] УДК 343.85:351.713(477) 

4872. Назимко Є. С. Депеналізація як елемент пенальної політики України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право 
та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Назимко Єгор Сергійович ; Акад. адвокатури 
України, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — 
К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2011-1539 А] 

 УДК 343.2.01(477) 
4873. Олійник П. В. Предмет злочинів проти власності: поняття, види, кримі-

нально-правове значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Олійник 
Петро Володимирович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-7066 А] УДК 343.7 

4874. Олішевський О. В. Організація розслідування злочинів та її місце у 
структурі криміналістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльн." / Олішевський Олександр Володимирович ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6812 А]
 УДК 343.98 

4875. Охрімчук Т. В. Криміналістична характеристика шахрайства з фінан-
совими ресурсами та основні напрями розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 
експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Охрімчук Тетяна Володимирівна ; Нац. 
акад. внутр. справ. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-2707 А] УДК 343.9.024:336.7 
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4876. Пасєка О. Ф. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-
правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Пасєка 
Олексій Федорович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-7074 А] УДК 343.22:347.96 

4877. Пастернак Ю. Б. Методологічні проблеми доказування у кримінальному 
процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 
Пастернак Юрій Богданович ; Нац. акад прокуратури України. — К., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1948 А] УДК 343.14(477) 

4878. Патик А. А. Взаємодія слідчих та оперативно-розшукових підрозділів 
при розкритті та розслідуванні майнових злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 
експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Патик Андрій Анатолійович ; Нац. акад. 
внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-1738 А] УДК 343.132:343.7 

4879. Пироженко О. С. Покарання, що обмежують майнові права засуджених, 
за кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Пиро-
женко Олександр Сергійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2732 А] УДК 343.27(477) 

4880. Плугатир М. В. Імплементація Україною міжнародно-правових зобов'язань 
щодо відповідальності за злочин у сфері комп'ютерної інформації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та криміно-
логія; кримін.-виконав. право" / Плугатир Максим Віталійович ; Держ. НДІ М-ва 
внутр. справ України, [Київ. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (19 назв). — 150 пр. — [2010-6788 А] УДК 343.346.8:004.4 

4881. Пономаренко А. В. Забезпечення прав і законних інтересів особи, ув'яз-
неної під час досудового розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експерти-
за; оператив.-розшук. діяльн." / Пономаренко Алла Василівна ; Нац. акад. внутр. 
справ. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-2745 А] УДК 343.121.4(477) 

4882. Попов Г. В. Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо захисту 
прав і свобод неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Попов Георгій Воло-
димирович ; Нац. акад. прокуратури України. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2749 А] УДК 343.163:343.211.3-053.66](477) 

4883. Потомська Н. А. Особливості збирання і дослідження документів у 
справах про ухилення сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Потомська Наталія 
Анатоліївна ; Нац. акад. прокуратури України, [Нац. ун-т держ. податк. служби 
України]. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6374 А]
 УДК 343.14:336.225.678 

4884. Притула А. М. Кримінально-правова охорона виключної (морської) 
економічної зони України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. на-
ук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Притула 
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Анатолій Михайлович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2010-6866 А] 

 УДК 343.37:341.221.2](477) 
4885. Пузиревський Є. Б. Кримінологічний аналіз і запобігання військовим 

злочинам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія ; кримін.-виконав. право" / Пузиревський Євген Бо-
рисович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-1753 А] УДК 343.9:355.012 

4886. Пукач І. Б. Порядок провадження у кримінальних справах щодо обмежено 
осудних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльн." / Пукач Ірина Богданівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 16, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0420 А] УДК 343.222 

4887. Репецький С. П. Суспільна моральність як об'єкт кримінально-правової 
охорони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Репецький Сергій Петро-
вич ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-6815 А] УДК 343.54 

4888. Рибалка О. В. Суб'єкти кримінально-процесуального доказування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Рибалка Олександр 
Валерійович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(5 назв). — 100 пр. — [2010-7144 А] УДК 343.14 

4889. Руфанова В. М. Кримінологічна характеристика та запобігання органами 
внутрішніх справ злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних 
коштів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Руфанова Вікторія Миколаївна ; 
Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1376 А] УДК 343.85:351.74](477) 

4890. Савчук Т. І. Попередня перевірка первинного матеріалу про економічні 
злочини у стадії порушення кримінальної справи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 
експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Савчук Тетяна Іванівна ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1553 А]
 УДК 343.985 

4891. Сакун А. В. Кримінально-правова характеристика умисного знищення 
або пошкодження майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Сакун Анна Вікторівна ; 
Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-6816 А] УДК 343.77 

4892. Свірін М. О. Запобігання органами внутрішніх справ незаконному заволо-
дінню транспортними засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Свірін 
Микола Олександрович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0465 А] УДК 343.85 

4893. Семикіна Л. О. Вимагання за Кримінальним кодексом України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія; кримін.-виконав. право" / Семикіна Людмила Олександрівна ; Харків. 
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нац. ун-т внутр. справ, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 
України]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1776 А]
 УДК 343.713 

4894. Сміх В. В. Кримінальна відповідальність за порушення права особи на 
правову допомогу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Сміх Ва-
силь Володимирович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2011. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2831 А] УДК 343.412(477) 

4895. Сокуренко О. М. Кримінальна відповідальністть за ухилення від відбу-
вання покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та криміно-
логія; кримін.-виконав. право" / Сокуренко Олександр Михайлович ; Класич. приват. 
ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Запоріжжя, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6471 А] 

 УДК 343.36(477) 
4896. Статіва І. І. Початковий етап підготовчого провадження в криміналь-

ному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльн." / Статіва Іван Ігорович ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2844 А]
 УДК 343.13 

4897. Федорак Л. М. Призначення покарання за наявності обставин, що його 
пом'якшують : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Федорак Леся Миколаївна ; 
Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-7108 А] УДК 343.234 

4898. Федорчук І. М. Обставини, які обтяжують покарання за кримінальним 
правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 
"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Федорчук Іванна Миколаївна ; 
Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 
100 пр. — [2010-7273 А] УДК 343.223(477) 

4899. Фіалка М. І. Кримінально-правова охорона документообігу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 
кримінологія; кримін.-виконав. право" / Фіалка Михайло Ігоревич ; Класич. приват. 
ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6830 А] УДК 343.982.4 

4900. Харченко І. О. Вирішення судом процесуальних питань в стадії вико-
нання вироку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльн." / Харченко Ірина Олександрівна ; Акад. адвокатури України, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-7322 А] УДК 343.15 

4901. Черевко К. О. Кримінально-правова характеристика незаконного прове-
дення аборту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Черевко Кирило 
Олександрович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2922 А] УДК 343.621(477) 
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4902. Чмут С. В. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, 
яка не досягла статевої зрілості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
Чмут Сергій Володимирович ; Класич. приват. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. 
нац. ун-т"]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-6835 А] УДК 343.541 

4903. Чорний А. М. Особливості розслідування вбивств з корисливих мотивів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Чорний Андрій 
Михайлович ; Акад. адвокатури України, [Нац. акад. внутр. справ]. — К., 2010. — 17, 
[3] с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6474 А] УДК 343.98 

4904. Шуляк Ю. Л. Кримінальна відповідальність за шахрайство: порівняльно-
правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шуляк 
Юлія Леонідівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-1832 А] УДК 343.537 

4905. Шумов В. В. Вирок суду при спрощеній формі судового розгляду кримі-
нальних справ : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; кримін.-розшук. діяльн." / Шу-
мов Владислав Володимирович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0625 А] УДК 343.151(477) 

4906. Яцків І. І. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні : 
автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і 
процес; фін. право; інформ. право" / Яцків Ірина Ігорівна ; Відкритий міжнар. ун-т 
розв. людини "Україна", [Нац. акад. внутр. справ України]. — К., 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0638 А] УДК 343.352(477) 

346 Господарське право. Правові основи державного  
регулювання економіки 

На ступінь кандидата 
4907. Гриценко Г. М. Правове регулювання капітального будівництва за державні 

кошти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 
"Госп. право, госп.-процес. право" / Гриценко Григорій Миколайович ; НАН 
України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-0735 А] УДК 346.3:347.454.3 

4908. Зискінд І. О. Господарсько-правовий аспект регулювання та нагляду 
(контролю) у сфері страхування: досвід України та зарубіжних країн : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-
процес. право" / Зискінд Ігор Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0785 А] 

 УДК 346.62:364.3](477) 
4909. Каркачова А. В. Спеціальний режим інвестиційної діяльності на окремих 

територіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 
"Госп. право; госп.-процес. право" / Каркачова Анжеліка Валеріївна ; Міжрегіон. акад. 
упр. персоналом, [Донец. держ. ун-т упр.]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-3405 А] УДК 346.1:330.322](477) 

4910. Ментух Н. Ф. Правовий статус учасників лізингової діяльності в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. 
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право, госп.-процес. право" / Ментух Наталія Фелікіссімівна ; НДІ приват. права і 
підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6430 А] УДК 346(477) 

4911. Тимошенко М. О. Правове регулювання господарських відносин при-
ватних вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Тимошенко Максим 
Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т 
права]. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2010-7104 А]
 УДК 346.232:378.09 

4912. Трофуненко Н. В. Господарсько-правове забезпечення якості будівельних 
робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : спец. 12.00.04 
"Госп. право, госп.-процес. право" / Трофуненко Наталія Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1017 А] УДК 346.544.4:69 

4913. Шовкопляс Г. М. Регулювання господарських правовідносин при фінан-
суванні будівництва житла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Шовкопляс Ганна Миколаївна ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-7327 А] УДК 346.543:332.834 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь доктора 
4914. Яворська О. С. Договірні зобов'язання про передання майна у власність: 

цивільно-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Яворська Олександра Степанівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького, [НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України]. — К., 
2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2011-1197 А] УДК 347.133.74 

На ступінь кандидата 
4915. Бобко Т. В. Зміст і форма правочину в цивільному праві : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Бобко Тетяна Валеріївна ; Нац. ун-т 
"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3063 А] УДК 347.133 

4916. Волосенко І. В. Ризик у цивільному праві (поняття, природа, види) : автореф. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. 
процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Волосенко Ірина Василівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-0695 А] УДК 347.122 

4917. Дзера Ю. М. Держава як учасник цивільних правовідносин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Дзера Юрій Миколайович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-0745 А] УДК 347.132:351.71](477) 

4918. Менджул М. В. Громадські організації як суб'єкти цивільного права : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
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цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Менджул Марія Василівна ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1534 А] УДК 347.122 

4919. Рибачок В. А. Процедура нотаріального посвідчення договору іпотеки: 
історія та сучасність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Рибачок Вікторія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. ун-т права 
НАН України]. — К., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — 
[2011-2777 А] УДК 347.135.224:347.27](477) 

4920. Ус М. В. Колізії суб'єктивних цивільних прав : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 
право; міжнар. приват. право" / Ус Марина Володимирівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-1266 А] УДК 347.12(477) 

4921. Хімчук Н. І. Джерела цивільного права України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 
сімейне право; міжнар. приват. право" / Хімчук Наталія Іванівна ; Міжнар. гуманіт. 
ун-т, [Акад. праці та соц. відносин Федер. профспілок України]. — Одеса, 2011. — 
21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2011-7474 А] УДК 347(477) 

4922. Цуріков М. О. Система правочинів, що підлягають державній реєстрації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Цуріков Михайло Олек-
сандрович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 
21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2919 А] УДК 347.132.6 

4923. Чуйков А. Ю. Організаційно-правові засади адміністративної діяльності 
спеціальних установ органів внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Чуйков Андрій Юрійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-7280 А] УДК 347.195 

4924. Юровська Г. В. Договір простого товариства у цивільному праві України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право 
і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Юровська Галина Валенти-
нівна ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6398 А] 

 УДК 347.133(477) 
4925. Яремчук Ю. О. Фізичні особи як суб'єкти аграрного права : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. 
право; екол. право; природоресурс. право" / Яремчук Юрій Олександрович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Вінниц. нац. аграр. ун-т, М-во аграр. 
політики України]. — К., 2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-6399 А] УДК 347.15/.17:349.42 

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

На ступінь кандидата 
4926. Баріда Н. П. Застава в системі менеджменту кредитного ризику банку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Баріда Надія Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2011-1284 А] УДК 347.27:336.77 
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4927. Білоцький О. В. Речові права на чуже житло : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 
право; міжнар. приват. право" / Білоцький Олександр Вікторович ; НДІ приват. права 
і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1286 А] УДК 347.254 

4928. Волков С. С. Нові підходи до визначення та охорони інтелектуальної 
власності : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Волков 
Сергій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0694 А] УДК 347.211:339.166.5 

4929. Демченко О. В. Правовий режим майна в багатоквартирному житловому 
будинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Демченко Ольга 
Володимирівна ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1308 А] 

 УДК 347.238.3(477) 
4930. Зубков С. О. Цивільно-правове регулювання набуття права власності на 

новостворене нерухоме майно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 
право" / Зубков Сергій Олександрович ; НДІ приват. права і п-ва Нац. акад прав. наук 
України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-0172 А]
 УДК 347.23 

4931. Кутателадзе В. О. Право користування чужою земельною ділянкою для 
забудови за цивільним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 
міжнар. приват. право" / Кутателадзе Віталій Олегович ; НДІ приват. права і підприєм-
ництва Нац. акад. прав. наук України, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2011-1334 А] УДК 347.256(477) 

4932. Осолінкєр І. М. Самозахист права власності в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 
сімейне право; міжнар. приват. право" / Осолінкєр Ігор Михайлович ; Нац. ун-т 
"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2701 А] УДК 347.23(477) 

4933. Ходико Ю. Є. Об'єкт іпотечного правовідношення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 
право; міжнар. приват. право" / Ходико Юрій Євгенович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-1267 А] УДК 347.27 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 
4934. Аляб'єва Н. В. Договір про надання послуг у мережі Інтернет : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Аляб'єва Наталія Вікторівна ; 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-7161 А] УДК 347.454.5:004.738.5 

4935. Гейнц Р. М. Цивільно-правове регулювання відносин за договором про 
надання комунальних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 
право" / Гейнц Руслана Миколаївна ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. 
прав. наук України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3161 А] 

 УДК 347.45/.47:640.2](477) 
4936. Лукасевич-Крутник І. С. Договір підряду на проведення проектних та 

пошукових робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Лукасевич-
Крутник Ірина Степанівна ; Нац. акад. внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1520 А] 

 УДК 347.4 
4937. Мирза С. С. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним 

будинком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Мирза Світлана 
Степанівна ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правов. наук України, 
[Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2011-1349 А] УДК 347.44:347.254](477) 

4938. Некіт К. Г. Договір довірчого управління майном: порівняльно-правовий 
аналіз на матеріалах України, Республіки Молдова та Російської Федерації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Некіт Катерина Георгіївна ; Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-1157 А] УДК 347.4 

4939. Новосельська І. В. Вдосконалення правового регулювання юридичної 
відповідальності за порушення зобов'язань, передбачених трудовим договором : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 
соц. забезп." / Новосельська Ірина Василівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля. — Луганськ, 2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. 
— [2010-7247 А] УДК 347.53:349.22 

4940. Пленюк М. Д. Цивільно-правове регулювання строків (термінів) у договорах 
про виконання робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Пленюк 
Мар'яна Дмитрівна ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2231 А] 

 УДК 347.44 
4941. Тупицька Є. О. Новація боргу у позикове зобов'язання за законодавством 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право; цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Тупицька Євгенія 
Олександрівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6626 А] УДК 347.44(477) 

4942. Хащівська Н. В. Цивільно-правове регулювання строків у договорах про 
передання майна у тимчасове користування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 
приват. право" / Хащівська Надія Василівна ; НДІ приват. права і підприємництва 
Нац. акад. прав. наук України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-2237 А] УДК 347.453 

4943. Шаркова Г. Ю. Договір консалтингу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 
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міжнар. приват. право" / Шаркова Ганна Юріївна ; НДІ приват. права і підприємництва 
Нац. акад. прав. наук України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-2239 А] УДК 347.44 

4944. Янчук А. В. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та 
інтересів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Янчук Антон 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1114 А] УДК 347.513(477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 
4945. Касьяненко Л. М. Процесуальна фінансово-правова теорія: становлення 

і розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Касьяненко Любов Михайлівна ; 
Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 38 с. — 
Бібліогр.: с. 29—34 (48 назв). — 100 пр. — [2011-1498 А] УДК 347.73 

4946. Кириченко В. Є. Правове регулювання поземельного кредиту : (в укр. 
губерніях Рос. імперії у другій половині ХІХ — початку ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 
історія політ. і прав. учень" / Кириченко Володимир Євгенійович ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Х., 2011. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (32 назви). — 100 пр. — 
[2011-1500 А] УДК 347.734(477)"18/19" 

4947. Солдатенко О. В. Правове регулювання видатків на реалізацію консти-
туційного права громадян на охорону здоров'я в Україні та країнах Центральної Європи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і 
процес; фін. право; інформ. право" / Солдатенко Оксана Володимирівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ фін. права Нац. ун-ту ДПС України". — К., 2010. — 
44 с. — Бібліогр.: с. 37—41 (47 назв). — 100 пр. — [2010-7193 А] УДК 347.73 

На ступінь кандидата 
4948. Біда М. А. Договір банківського вкладу (депозиту) за цивільним законо-

давством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. право" / Біда Михайло 
Антонович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1850 А] УДК 347.759(477) 

4949. Вечірко І. О. Правове регулювання процесуальних відносин у справах 
про банкрутство в Україні : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Вечірко Ігор Олександрович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Київ. ун-т права 
НАН України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — 
[2011-0684 А] УДК 347.736(477) 

4950. Галіцейська Ю. М. Ресурсна політика комерційних банків в умовах рин-
кових перетворень економіки України : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Галіцейська Юлія Миколаївна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(26 назв). — 150 пр. — [2011-0706 А] УДК 347.734 

4951. Гусєва В. О. Правове регулювання податку на додану вартість в Україні : 
автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 
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процес; фін. право; інформ. право" / Гусєва Влада Олександрівна ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-0607 А] УДК 347.73:336.226.322 

4952. Деревчук О. І. Правові засади фінансування Міністерства внутрішніх 
справ із використанням програмно-цільового методу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Деревчук Олег Ілліч ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. 
акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2428 А] УДК 347.73:351.74 

4953. Кіценко В. С. Правова природа податкових спорів в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Кіценко Валерій Сергійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 
— Одеса, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6759 А] 

 УДК 347.73:336.22](477) 
4954. Ломака В. С. Відповідальність сторін за невиконання та неналежне ви-

конання обов'язків за договором перевезення вантажів залізницею : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; 
сімейне право; міжнар. приват. право" / Ломака Вікторія Сергіївна ; НДІ приват. 
прав. і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0284 А] УДК 347.763.4 

4955. Мазурик О. Ф. Правовий статус податкового агенту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Мазурик Олена Федорівна ; Класич. приват. ун-т, [Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6939 А] УДК 347.73 

4956. Мельниченко Ю. С. Цивільно-правова охорона права на географічне зазна-
чення 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" / 
Мельниченко Юлія Станіславівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2648 А] УДК 347.77(477) 

4957. Олійник А. Р. Правове регулювання податкової застави в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-
цес; фін. право; інформ. право" / Олійник Алла Романівна ; Класич. приват. ун-т, 
[Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2010. — 
[20] с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-7064 А] 

 УДК 347.73:336.225 
4958. Онищенко Ю. М. Правове регулювання емісії та обігу державних цінних 

паперів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Онищенко Юрій Мико-
лайович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6779 А] УДК 347.73:336.761(477) 

4959. Онищук Н. Ю. Правове регулювання виконання податкового обов'язку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес; фін. право; інформ. право" / Онищук Надія Юріївна ; Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2011-1655 А] УДК 347.73 

4960. Савенко В. Г. Підвищення рівня економічної безпеки держави на основі 
комерціалізації інтелектуальної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Савенко Вікторія Геннадіївна ; 
Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-1179 А] УДК 347.77(477) 

4961. Ступак А. С. Правові основи банківського контролю : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Ступак Андрій Сергійович ; Держ. НДІ М-ва внутріш. справ 
України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-0505 А] УДК 347.734 

4962. Тимофєєв О. О. Тлумачення податково-правових норм : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Тимофєєв Олексій Олегович ; Нац. ун-т держ. податк. служ-
би України, [Держ. податк. адмін. України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2010. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-7195 А] УДК 347.73:336.22 

4963. Токарева В. О. Правовідносини страхування творів мистецтва, пред-
метів колекціонування та антикваріату у цивільному праві України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 
сімейне право; міжнар. приват. право" / Токарева Віра Олександрівна ; Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-1405 А] УДК 347.764(477) 

4964. Усенко Є. А. Правове регулювання процедур вирішення податкових 
спорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Усенко Євгенія Андріївна ; Нац. 
ун-т держ. податк. служби України, [Держ. податк. адмін. України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 
2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2010-7196 А] 

 УДК 347.73:336.225.1 
4965. Черних Д. С. Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Черних Денис Сергійович ; Акад. праці і 
соц. відносин Федер. профспілок України, [Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2925 А]
 УДК 347.73:336.221](477) 

4966. Шолкова Т. Б. Правові основи публічних фондів органів місцевого са-
моврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Шолкова Тетяна Борисівна ; Нац. 
ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2011-1112 А] УДК 347.73:352 

4967. Яшарова М. М. Правова охорона службових винаходів в Україні : автореф. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. 
процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Яшарова Марія Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права НАН України]. 
— К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0639 А] 

 УДК 347.77.023(477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 
4968. Бринцев В. Д. Система організаційного забезпечення судової влади 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.10 
"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Бринцев Василь Дмитрович ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2011. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—35. — 
100 пр. — [2011-1571 А] УДК 347.962 
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4969. Гусаров К. В. Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судо-
чинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гусаров Кос-
тянтин Володимирович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — 
Х., 2011. — 37 с. — Бібліогр.: с. 28—34. — 100 пр. — [2011-3222 А] УДК 347.95 

На ступінь кандидата 
4970. Бобрешов Є. Г. Судове правозастосування в Україні: проблеми теорії і 

практики : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Бобрешов Євген 
Геннадійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечни-
кова]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 150 пр. — [2011-1451 А] 

 УДК 347.9(477) 
4971. Вангородська Н. А. Третейський суд в Україні у Х—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" / Вангородська Наталія Аркадіївна ; 
Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-2329 А] УДК 347.918(477)"09/17" 

4972. Вербіцька М. В. Наказне провадження у цивільному процесі України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 
право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Вербіцька Мар'яна 
Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 
— К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 150 пр. — [2011-0680 А] 

 УДК 347.919.8(477) 
4973. Винокурова І. М. Організаційно-правові засади діяльності адміністра-

тивних судів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Винокурова Ірина 
Миколаївна ; Нац. акад. прокуратури України. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-2347 А] УДК 347.998.85(477) 

4974. Гаврік Р. О. Законна сила судових рішень у цивільних справах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гаврік Роман Олександрович ; 
НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України, [Хмельниц. ун-т 
упр. та права]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-3142 А] УДК 347.95(477) 

4975. Глущенко Л. Г. Судові витрати в адміністративному судочинстві : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-
цес; фін. право; інформ. право" / Глущенко Людмила Григорівна ; Класич. приват. 
ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-3169 А] УДК 347.921.6:342.9](477) 

4976. Гусарєва О. С. Юстиція як складова правових систем сучасних країн 
світу та 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" / Гусарєва 
Олена Станіславівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6455 А] УДК 347.96((100)+(477)) 

4977. Ільєва Н. В. Правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні: 
адміністративно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Ільєва Наталія 
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Василівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0791 А] 

 УДК 347.961:35.075](477) 
4978. Коваленко Т. С. Дисциплінарна відповідальність адвокатів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; проку-
ратура та адвокатура" / Коваленко Тетяна Сергіївна ; Акад. адвокатури України, [Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-7051 А] УДК 347.965.3/.6 

4979. Лукіна І. М. Цивільна процесуальна відповідальність : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. про-
цес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Лукіна Ірина Михайлівна ; Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-1101 А] УДК 347.921 

4980. Прокопенко О. Б. Право на справедливий суд : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адво-
катура" / Прокопенко Олександр Борисович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України 
ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-1751 А] УДК 347.962 

4981. Савуляк Р. В. Реорганізація органів прокуратури за судовою реформою 
1864 року в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Саву-
ляк Роман Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1378 А] УДК 347.97/.99(477)"1864" 

4982. Сліпченко О. І. Докази та доказування в справах про відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 
право" / Сліпченко Олександр Іванович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Навч.-наук. 
ін-т права та масових комунікацій, М-во внутр. справ України]. — Х., 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-7264 А] УДК 347.921 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 
4983. Мельник К. Ю. Трудові правовідносини службовців правоохоронних 

органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 
"Труд. право; право соц. забезп." / Мельник Костянтин Юрійович ; Нац. ун-т "Одес. 
юрид. акад.", [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Одеса, 
2011. — 34 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (51 назва). — 100 пр. — [2011-2222 А] 

 УДК 349.2:351.74 

На ступінь кандидата 
4984. Биба Н. М. Правове регулювання трудових відносин з інвалідами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 
соц. забезп." / Биба Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Яросла-
ва Мудрого". — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-3050 А] УДК 349.2-056.24 

4985. Ваганова І. М. Запобіжні заходи у трудовому праві України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 
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соц. забезп." / Ваганова Ірина Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-7173 А] УДК 349.22(477) 

4986. Величко Л. Ю. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 
у випадку змін в організації виробництва і праці : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Величко 
Лариса Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 
21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0679 А] 

 УДК 349.2:331.106.44 
4987. Волинець В. В. Забезпечення виконання зобов'язань за трудовим договором : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 
право соц. забезп." / Волинець Владислав Володимирович ; НАН України, Ін-т дер-
жави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 100 пр. — [2011-0726 А] УДК 349.22(477) 

4988. Готра В. В. Правове регулювання часу відпочинку за законодавством 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 
"Труд. право; право соц. забезп." / Готра Василь Васильович ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-0733 А] УДК 349.22(477) 

4989. Гошовський В. С. Особливості правового регулювання трудової діяль-
ності депутатів Верховної Ради України як суб'єктів трудового права : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 
забезп." / Гошовський Володимир Сергійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля. — Луганськ, 2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-7177 А] УДК 349.2(477) 

4990. Гриненко І. В. Засоби захисту й реалізації конституційних трудових 
прав працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Гриненко Інна Валеріївна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-7204 А] УДК 349.2(477) 

4991. Єрофєєнко Л. В. Правовий статус працівників залізничного транспорту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 
право; право соц. забезп." / Єрофєєнко Лариса Василівна ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2011. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3311 А] 

 УДК 349.2:656.2](477) 
4992. Клименчук Н. М. Колективні угоди як акти соціального партнества : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 
соц. забезп." / Клименчук Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2011-0825 А] УДК 349.22:331.106 

4993. Колотік А. С. Правове регулювання спеціального пенсійного забезпе-
чення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Колотік Анатолій Сергійович ; Нац. ун-т 
"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва 
внутр. справ України]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2011-2530 А] УДК 349.3:364.35](477) 
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4994. Конопельцева О. О. Медичний огляд як елемент фактичного складу ви-
никнення, зміни та припинення трудових правовідносин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 
Конопельцева Олена Олександрівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого". — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3491 А]
 УДК 349.22:613.6 

4995. Кохан В. П. Дисциплінарна відповідальність суддів у трудовому праві 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 
"Труд. право; право соц. забезп." / Кохан Вероніка Павлівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 
Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0852 А]
 УДК 349.22(477) 

4996. Макогон О. В. Гармонізація трудового законодавства України із законо-
давством Європейського Союзу про регулювання трудових відносин працівників-
мігрантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 
"Труд. право; право соц. забезп." / Макогон Ольга Валентинівна ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-0902 А] УДК 349.2(477) 

4997. Постригань Т. Л. Соціальний захист як гарантія реалізації трудових прав 
громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 
"Труд. право; право соц. забезп." / Постригань Тетяна Леонідівна ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького, [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля]. — К., 2010. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6668 А] 

 УДК 349.3:342.734 
4998. Проскуряков П. Д. Реалізація принципів трудового права при проход-

женні служби в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Проску-
ряков Павло Дмитрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. юрид. 
ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ України]. 
— Луганськ, 2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. 
— [2010-7256 А] УДК 349.2:351.74](477) 

4999. Радіонова-Водяницька В. О. Правове регулювання відносин у сфері 
праці в разі банкрутства роботодавця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Радіонова-Водяницька 
Валентина Олександрівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". 
— Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1756 А] 

 УДК 349.22:347.736 
5000. Рунова Н. О. Правове регулювання соціального обслуговування в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; 
право соц. забезп." / Рунова Наталія Олегівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля. — Луганськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0976 А]
 УДК 349.22(477) 

5001. Сіроха Д. І. Особливості правового регулювання трудових відносин за 
участю фізичної особи-підприємця як роботодавця : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Сіроха Дмитро 
Ігорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Східноукр. нац. 
ун-т ім. В. Даля]. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — 
[2010-6674 А] УДК 349.2(477) 
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5002. Сіряченко Н. Ю. Правове регулювання зайнятості в умовах ринкової 
економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 
"Труд. право; право соц. забезп." / Сіряченко Наталія Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-7263 А] УДК 349.2 

5003. Терещенко В. О. Правове регулювання судового захисту соціально-еконо-
мічних прав людини у сфері праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук. : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Терещенко Володи-
мир Олексійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1013 А] УДК 349.2(477) 

5004. Харчук Р. С. Розвиток форм захисту трудових прав працівників за умов 
формування ринкових відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Харчук Руслана 
Семенівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0559 А] УДК 349.22(477) 

5005. Чумак О. О. Припинення трудових правовідносин не за ініціативою 
сторін трудового договору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : 
спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Чумак Олександр Олексійович ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2011-1032 А] 

 УДК 349.22(477) 
5006. Швець В. О. Правове регулювання пенсійного забезпечення суддів в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 
право соц. забезп." / Швець Віктор Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-6679 А] УДК 349.22:[347.962:331.25](477) 

5007. Юрков М. О. Правовий статус роботодавця у відносинах з соціального 
забезпечення працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Юрков Максим Олександрович ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-6680 А] УДК 349.3 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 
5008. Алієва Х. Н. Правове регулювання реформування аграрних відносин за 

законодавством України та Російської Федерації: порівняльно-правовий аналіз : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. 
право; екол. право; природоресурс. право" / Алієва Халіда Нізаміївна ; Нац. юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-6442 А] УДК 349.42.05((477)+(470+571)) 

5009. Білека А. А. Локальні нормативно-правові акти сільськогосподарських 
кооперативів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Білека 
Аліна Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2292 А] УДК 349.422.2(477) 

5010. Бондарчук Н. В. Правовий режим земель авіаційного транспорту України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; 
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аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Бондарчук Наталія Валеріївна ; 
НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0048 А] УДК 349.414:332.334.2 

5011. Гальчинська Н. Ю. Правовий режим земель промислових зон в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. 
право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Гальчинська Наталія Юріївна ; 
Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Одес. нац. юрид. акад. М-ва освіти, 
науки, молоді та спорту України]. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-0088 А] УДК 349.41(477) 

5012. Гиренко І. В. Правове регулювання агроінноваційної діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. 
право; екол. право; природоресурс. право" / Гиренко Інна Володимирівна ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України Кабінету Міністрів України]. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-6332 А] УДК 349.42 

5013. Грабовець Н. О. Правове забезпечення основних видів земельно-кадастрової 
діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 
Грабовець Наталія Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — 
[2011-1061 А] УДК 349.414(477) 

5014. Грущинський Я. М. Правове регулювання агроінвестиційної діяльності 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 
"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Грущинський Ярослав 
Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1065 А] УДК 349.42:346.54 

5015. Донець О. В. Правовий режим земель історико-культурного призначен-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. 
право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Донець Ольга Володими-
рівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6575 А] УДК 349.4 

5016. Жаренко В. Ф. Правові питання діяльності сільськогосподарських 
товаровиробників, створених в процесі аграрної реформи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. 
право; природоресурс. право" / Жаренко Валерій Федорович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-1893 А] УДК 349.422 

5017. Когут Н. Д. Правове забезпечення безоплатної приватизації земель в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 
"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Когут Наталя 
Дмитрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3468 А] УДК 349.412.2 

5018. Лисенко Я. О. Правове регулювання земельних юрисдикційних відносин 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 
"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Лисенко Ярослава 
Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2011-0885 А] УДК 349.4(477) 
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5019. Настіна О. І. Право державної власності на землю в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. 
право; екол. право; природоресурс. право" / Настіна Ольга Іванівна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 
(23 назви). — 100 пр. — [2011-2678 А] УДК 349.412(477) 

5020. Палій Н. І. Правове регулювання використання та охорони земель рекреацій-
ного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Палій Наталія 
Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. ун-т "Одес. 
юрид. акад."]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-1161 А] УДК 349.414/.415 

5021. Філюк П. Т. Юридичне забезпечення захисту земельних прав громадян : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; 
аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Філюк Петро Тодосьович ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-6635 А] УДК 349.4 

5022. Чурилова Т. М. Правове регулювання діяльності сільськогосподарчих 
обслуговуючих кооперативів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Чу-
рилова Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1426 А] 

 УДК 349.422.2 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища. 
Екологічне право 

На ступінь кандидата 
5023. Ворушило С. В. Адміністративно-правова охорона атмосферного повітря : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Ворушило Сергій Вікторович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту 
внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ України]. — К., 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6977 А] УДК 349.6(477) 

5024. Діденко Т. І. Становлення та розвиток екологічного законодавства України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 
право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Діденко Тетяна Іллівна ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-2210 А] УДК 349.6(477) 

5025. Олійник О. М. Правове регулювання охорони надр за законодавством 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 
"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Олійник Олександр 
Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2010-7065 А] УДК 349.6(477) 

5026. Щербина О. М. Правове регулювання використання природних ресурсів : 
(іст.-прав. 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" / Щербина 
Оксана Миколаївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1276 А] УДК 349.6(477) 
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5027. Ярчак В. В. Правове регулювання запобігання негативного впливу на довкілля 
об'єктів підвищеної екологічної небезпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 
право" / Ярчак Вікторія Валеріївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2010-7328 А] УДК 349.6 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

На ступінь доктора 
5028. Руденко О. М. Теоретико-методологічні засади дослідження суспільної 

стабільності в науці державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Руденко Ольга 
Мстиславівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 36 с. 
— Бібліогр.: с. 27—33 (59 назв). — 100 пр. — [2011-2116 А] УДК 35:303.4 

5029. Саламатов В. О. Когнітивні моделі соціальної реальності в державному 
управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Саламатов Володимир Олександрович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. — [2010-6379 А] УДК 35.01:316.642.3 

5030. Черленяк І. І. Синергетичні концепції та моделі оптимізації системи 
державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Черленяк Іван Іванович ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України. — К., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—35 
(66 назв). — 100 пр. — [2011-2034 А] УДК 35.076 

На ступінь кандидата 
5031. Білосорочка С. І. Соціально-психологічні методи консолідації населен-

ня України: державноуправлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Білосорочка 
Світлана Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. 
ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-1568 А] УДК 35.073.533:316.6 

5032. Витко Т. Ю. Удосконалення добору кадрів на державну службу в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ упр. : [спец.] 25.00.03 
"Держ. служба" / Витко Тетяна Юліанівна ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0076 А] УДК 35.082.4 

5033. Задорін Ю. М. Забезпечення ефективності діяльності державних установ 
на засадах демократичного врядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Задорін Юрій Миколайо-
вич ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2077 А] 

 УДК 35.072.3 
5034. Замогильний А. Г. Взаємодія державної влади і державного управління : 

(іст.-теорет. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Замогильний Андрій Григоро-
вич ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6576 А] УДК 35.01:321.01 
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5035. Міняйло О. І. Державні закупівлі товарів і послуг у системі регулювання 
національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Міняйло Олександр Іванович ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2011-2662 А] УДК 35.073.53:338.2.025.12](477) 

5036. Прудиус Л. В. Управління якістю професійного навчання державних 
службовців в Україні: теоретико-організаційний аспект : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Прудиус 
Леся Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-7080 А] 

 УДК 35.088.6:005.642.4 
5037. Сщінська М. В. Попередження професійної деформації державних 

службовців в Україні: соціально-психологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Сщінська Майя 
Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0507 А] УДК 35.08(477) 

5038. Шевцова Ю. М. Суспільні механізми залучення молоді до управлінської 
діяльності в органах державної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шевцова Юлія 
Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0596 А] УДК 35.082.1-053.81 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 
5039. Авраменко Н. В. Державне управління системою охорони здоров'я на 

регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Авраменко Наталія Вікторівна ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). 
— 100 пр. — [2011-1961 А] УДК 351.77 

5040. Антонова Л. В. Розвиток регіональної промислової політики держави в 
ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Антонова Людмила Володимирівна ; НАН 
України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (38 назв). — 100 пр. — [2010-6962 А] УДК 351.824 

5041. Бондарчук Н. В. Державна політика розвитку інноваційного потенціалу 
регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бондарчук Наталія Володимирівна ; 
Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики та продовольства України]. — Миколаїв, 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (50 назв). — 100 пр. — [2011-3079 А] УДК 351.82:330.341.1](477) 

5042. Братковський М. Л. Формування механізмів реалізації публічної влади 
на підставі довіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Братковський Мирон Леонідович ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—31. — 100 пр. — 
[2011-3087 А] УДК 351(477) 

5043. Гаєвська Л. А. Розвиток державно-громадського управління загальною 
середньою освітою в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та 
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історія держ. упр." / Гаєвська Лариса Анатолівна ; Нац. акад. держ. упр. при Прези-
дентові України. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (55 назв). — 100 пр. — 
[2010-6571 А] УДК 351.851:32.019.5]:373.5(477)"18/19" 

5044. Дмитренко Г. В. Організація і здійснення державного контролю в Україні : 
(фін.-екон. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дмитренко Геннадій Васильович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—33 (51 назва). — 100 пр. — [2011-2435 А] УДК 351.82(477) 

5045. Драган І. О. Державне управління процесами модернізації житлово-
комунального господарства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Драган Іван Олександро-
вич ; М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Акад. муніцип. упр., 
[Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 2011. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — 100 пр. — [2011-2072 А] УДК 351.758(477) 

5046. Жовнірчик Я. Ф. Державне регулювання розвитку регіонів України в 
умовах посилення міжрегіональних економічних зв'язків : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Жовнірчик Ярослав Федорович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Рада по 
вивч. продуктив. сил України НАН України]. — Миколаїв, 2011. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 29—32 (37 назв). — 100 пр. — [2011-2457 А] УДК 353(477) 

5047. Іванова Т. В. Державне управління еколого-економічною безпекою як 
умова сталого розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Іванова Тамара Вікторівна ; М-во 
регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Акад. муніцип. упр. — К., 
2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. — [2011-3368 А] 

 УДК 351.82(477) 
5048. Іванюта П. В. Формування моніторингової системи державного управління 

національною економікою на засадах якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Іванюта Павло Ва-
сильович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2011. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (51 назва). — 100 пр. — [2011-3370 А] УДК 351.82 

5049. Корецька С. О. Механізми формування соціальної політики України в 
ринковій економічній системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Ко-
рецька Світлана Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (68 назв). — 100 пр. — [2010-6698 А] УДК 351.84 

5050. Кучабський О. Г. Теоретико-методологічні засади адміністративно-тери-
торіальної організації України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кучабський Олександр Георгійович ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр., 
[Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — 
Х., 2010. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (46 назв). — 100 пр. — [2010-7030 А]
 УДК 352/354.075(477) 

5051. Маляренко Т. А. Механізми попередження соціальних конфліктів у 
системі управління економічною безпекою держави : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец]. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Маляренко 
Тетяна Анатоліївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 26—32. — 100 пр. — [2011-0300 А] УДК 351.862.4 
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5052. Пухкал О. Г. Модернізація системи державного управління в контексті 
розвитку громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Пухкал 
Олександр Григорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. 
— 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (43 назви). — 100 пр. — [2011-2761 А] 

 УДК 352/354:316.32](477) 
5053. Савков А. П. Державне управління виробничим процесом в Україні: 

теоретико-методологічні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Савков Анатолій Петрович ; 
Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України]. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 
(40 назв). — 100 пр. — [2010-6538 А] УДК 351:324](477) 

5054. Філіпенко Т. В. Механізм державного управління валютним ринком 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 
"Механізми держ. упр." / Філіпенко Тетяна Вячеславівна ; Донец. держ. ун-т упр. — 
Донецьк, 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—33 (80 назв). — 100 пр. — [2011-0552 А]
 УДК 351.822:336.76(477) 

На ступінь кандидата 
5055. Андрієвський Д. Й. Формування і реалізація державної промислової 

політики на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Андрієвський Дмитро Йосипович ; 
М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Акад. муніцип. упр. — 
К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2043 А]
 УДК 351:338.45 

5056. Бабко В. М. Розвиток державного регулювання аграрної сфери України в 
умовах соціально-орієнтованої економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бабко Віктор Мико-
лайович ; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр. — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-7164 А] УДК 351.823.1(477) 

5057. Бачинська К. В. Механізми управління державною власністю в 
промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бачинська Катерина Володимирівна ; Одес. 
регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1126 А] 

 УДК 351.82:334.723 
5058. Безгінова Л. А. Принципи та перспективи розвитку державного сектору 

економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Безгінова Лілія Анатолівна ; Донецьк. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2011-1046 А] УДК 351.82(477) 

5059. Берест О. В. Службово-бойова діяльність підрозділів державтоінспекції 
МВС України щодо забезпечення прав учасників дорожнього руху : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 21.07.05 "Службово-бойова діяльн. 
сил охорони правопорядку" / Берест Олег Вікторович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2283 А] 

 УДК 351.811.121(477) 
5060. Бєлєвцова Я. С. Механізм підвищення якості соціальних послуг на рівні 

місцевих органів влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
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упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бєлєвцова Яна Сергіївна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3047 А] 

 УДК 351.84:364.4](477) 
5061. Бєльська Т. В. Взаємовідносини органів публічної влади та інститутів 

громадянського суспільства в умовах демократичного транзиту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія 
держ. упр." / Бєльська Тетяна Валентинівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—
16 (21 назва). — 100 пр. — [2010-7283 А] УДК 351.752 

5062. Бовсунівський П. В. Проблеми національної безпеки в регіональній 
політиці АРЄ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Бовсунівський Павло Ва-
сильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т міжнар. відносин]. — К., 2011. 
— 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14. — 100 пр. — [2011-1452 А] 

 УДК 351.861(620) 
5063. Ботезат О. П. Державне управління використанням земельних ресурсів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ботезат Олексій Павлович ; Класич. приват. ун-т. 
— Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0670 А]
 УДК 351:332](477) 

5064. Буханевич А. Д. Основні напрями реалізації безпеки іпотеки в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Буханевич Алла Дмитрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-3100 А] УДК 351.863:336.77(477) 

5065. Буханевич А. І. Публічний контроль за діяльністю органів державної 
влади: теоретико-методологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Буханевич Андрій 
Іванович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2059 А] УДК 351.9 

5066. Верхогляд В. О. Адміністративно-правове регулювання взаємодії органів 
Служби безпеки України з іншими державними органами, органами місцевого само-
врядування та громадськістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Верхогляд 
Володимир Олексійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2344 А] УДК 351.74:352](477) 

5067. Ветвицький Д. О. Розвиток державної екологічної політики в умовах 
глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ветвицький Дмитро Олександрович ; М-во 
регіон. розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-7174 А] УДК 351.777 

5068. Волинець Є. С. Механізми формування та реалізації стратегії між-
регіональної інтеграції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Волинець Євгенія Сергіївна ; 
Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1133 А]
 УДК 351.82:332.14(477) 
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5069. Гаврилюк А. М. Державне регулювання комунікаційного забезпечення 
туристичної індустрії в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гаврилюк Алла Михайлівна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3141 А] УДК 351.82:338.48](477) 

5070. Галкін Д. В. Організаційно-структурна побудова міліції УСРР у 1918—
1934 роках : (іст.-прав. характеристика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 
учень" / Галкін Дмитро Вікторович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1870 А] 

 УДК 351.74(477)"1918/1934" 
5071. Галунько В. М. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без 

громадянства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Галунько Віра 
Миколаївна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. акад. внутр. справ, 
М-во внутр. справ України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-0087 А] УДК 351.756(477) 

5072. Герасименко О. М. Індикатори оцінки стану системи економічної безпеки 
торговців цінними паперами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / Герасименко Оле-
на Михайлівна ; Вищ. навч. заклад ун-т екон. та права "КРОК". — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — [2011-1463 А] УДК 351.863:336.761 

5073. Герасимчук Ю. С. Формування стратегії економічної безпеки авіакомпаній : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Герасимчук Юлія Сергіївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1464 А] 

 УДК 351.863:656.7 
5074. Глухова Г. В. Механізми реалізації державної політики соціальними 

службами: досвід зарубіжних країн для України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Глухова 
Ганна Василівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Львів, 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-2385 А] УДК 351.84(1-87) 

5075. Гнидюк Н. А. Механізм координації політики європейської інтеграції в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 
"Механізми держ. упр." / Гнидюк Наталія Андріївна ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр.]. 
— Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — 
[2011-2133 А] УДК 351:327.39](477+4) 

5076. Грибко О. В. Державне регулювання якості та обігу нових типів продо-
вольчих товарів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Грибко Ольга Владиславівна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3204 А] 

 УДК 351.773:338.439](477) 
5077. Григорович В. Р. Державне управління процесами підготовки та прийняття 

управлінських рішень у системі охорони здоров'я України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
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Григорович Василь Романович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3205 А] 

 УДК 351.77.077.6(477) 
5078. Дацій Н. В. Розвиток державної інвестиційної політики на національ-

ному та галузевому рівнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дацій Надія Василівна ; НАН 
України, Рада по вивч. продуктив. сил України. — К., 2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 31—37 (65 назв). — 150 пр. — [2010-6574 А] УДК 351:[338.24:330.322.021] 

5079. Дейниховська К. А. Політичні стратегії як засіб удосконалення управління 
охороною здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Дейниховська Катерина Анатоліївна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1695 А] УДК 351.77 

5080. Дімітрієва С. Д. Формування системи економічної безпеки України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Дімітрієва Сніжана Дмитрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2011-2433 А]
 УДК 351.863(477) 

5081. Довгань А. С. Удосконалення механізму державного управління спеціаль-
ними монополіями : (алкогол.-тютюн. сектор економіки) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дов-
гань Андрій Сергійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3265 А] УДК 351.82(477) 

5082. Доротич С. І. Механізми державного управління процесами адаптації 
митної системи України до європейських вимог : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Доротич 
Сергій Іванович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-2168 А] УДК 351.82:336.24](477) 

5083. Дробко Е. В. Удосконалення механізмів державного управління у сфері 
зовнішньої трудової міграції громадян України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дробко 
Едуард Васильович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-3279 А] УДК 351:331.556.46(=161.2) 

5084. Євдоченко Л. О. Удосконалення системи державного забезпечення 
інформаційної безпеки України в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 
Євдоченко Леонід Олександрович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-3300 А] УДК 351.746:007](477) 

5085. Єрошкіна О. О. Державне регулювання соціально-економічного розвитку 
депресивних територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Єрошкіна Ольга Олександрівна ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-0774 А] УДК 351.84:332.1](477) 

5086. Загуменна Ю. О. Реалізація правоохоронної функції держави органами 
внутрішніх справ України : 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" / Загуменна Юлія 
Олександрівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1489 А] УДК 351.74(477) 

5087. Зубченко С. О. Концептуальні засади політики гуманітарної безпеки 
Української Держави в умовах демократичних перетворень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Зубченко 
Сергій Олександрович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16. — 100 пр. — [2011-3357 А] УДК 351.854(477) 

5088. Ільченко Н. В. Комплексна система забезпечення та підтримки розвитку 
територіальних громад в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Ільченко Наталія Вікторівна ; 
М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Акад. муніцип. упр. — 
К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3380 А]
 УДК 352(477) 

5089. Ільченко Ю. Б. Формування державної екологічної політики в системі 
природокористування України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ільченко Юрій Борисович ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-0792 А] УДК 351.77:502.171](477) 

5090. Іорданов А. Є. Державне регулювання якості людських ресурсів на 
регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Іорданов Андрій Євгенович ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2488 А] УДК 351.83 

5091. Іпатов А. В. Медико-соціальна експертиза в системі державного управління 
професійною реабілітацією інвалідів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. наук. з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Іпатов 
Анатолій Володимирович ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0179 А] УДК 351.84(477) 

5092. Істратов О. Л. Механізми функціонування військових комісаріатів у 
системі державного управління на територіальному рівні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
Істратов Олександр Леонідович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-3385 А] УДК 351.86(477) 

5093. Калєніченко Л. І. Правозастосовні помилки працівників міліції та спо-
соби їх усунення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Калєніченко Лідія 
Іванівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-0797 А] УДК 351.74:340.132.6](477) 

5094. Калініченко А. П. Адміністративно-правові засади нагляду та контролю 
за безпекою судноплавства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Калініченко 
Альона Павлівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Дніпропетров. держ. ун-т 
внутр. справ]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100пр. — 
[2011-1497 А] УДК 351.813.2(477) 
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5095. Кандагура К. С. Механізми впровадження комунікативних проектів у 
побудові взаємовідносин влади з громадськістю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кандагура 
Катерина Сергіївна ; М-во буд-ва та житл.-комунал. госп-ва України, Акад. муніцип. 
упр., [Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-2495 А] 

 УДК 351.072 
5096. Карпенко Н. М. Державний антимонопольний контроль процесів еконо-

мічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Карпенко Наталя Миколаївна ; М-во регіон. 
розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр., [Класич. приват. ун-т]. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-7180 А] 

 УДК 352.82(477) 
5097. Кас'яненко Л. В. Податковий менеджмент в системі ефективного дер-

жавного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кас'яненко Лариса Вадимівна ; Донец. 
держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(29 назв). — 100 пр. — [2011-0194 А] УДК 351.713:336.22 

5098. Клепікова-Чижова Ю. В. Державне управління у сфері подолання подат-
кової злочинності в Україні: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Клепі-
кова-Чижова Юлія Валеріївна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України. — Львів, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-0207 А] УДК 351.82:343.359.2(477) 

5099. Клюзко В. М. Реалізація принципів державного управління в галузі охорони 
здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Клюзко Віктор Миколайович ; Ін-т законо-
давства Верховної Ради України. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-0827 А] УДК 351.778(477) 

5100. Коваль З. В. Політико-правові механізми державного управління інфор-
маційно-психологічною безпекою України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коваль Зіновій 
Васильович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-2174 А] УДК 351.862.4:316.77](477) 

5101. Козаченко Т. П. Механізми реалізації державної політики у сфері по-
водження з твердими побутовими відходами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.22 "Механізми держ. упр." / Козаченко Тетяна 
Петрівна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-1324 А] УДК 351.777.61:628.47 

5102. Копилова Н. А. Управління соціальним розвитком територіальної громади 
міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 
"Місц. самоврядування" / Копилова Надія Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-0220 А] УДК 352.075:316.42 

5103. Корнієнко Д. М. Адміністративно-правові засади діяльності підрозділів 
внутрішньої безпеки щодо забезпечення безпеки працівників органів внутрішніх 
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справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Корнієнко Дмитро Миколайович ; 
Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — К., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 130 пр. — [2011-0847 А] УДК 351.741 

5104. Корнійчук О. В. Інформаційна діяльність місцевих органів виконавчої 
влади : (на прикл. Рівнен. та Хмельниц. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Корнійчук 
Олександр Васильович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2542 А] 

 УДК 352:316.77](477.81)+(477.43) 
5105. Кравченко О. М. Механізм мотивації в системі державного управління : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 
"Механізми держ. упр." / Кравченко Оксана Михайлівна ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-0857 А] УДК 351.72 

5106. Кріцак І. В. Функція надання послуг населенню органами внутрішніх 
справ України: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 
прав. учень" / Кріцак Іван Васильович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 
20 с. — Бібліогр: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-7231 А] УДК 351.74(477) 

5107. Крутій О. М. Діалогова взаємодія органів влади та громадськості як 
умова демократизації державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Крутій Олена 
Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 
держ. упр. — Х., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (52 назви). — 100 пр. 
— [2010-6504 А] УДК 351.072 

5108. Кудря В. О. Правові та організаційні засади кадрового забезпечення 
управління 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. 
право'' / Кудря Віталій Олександрович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини 
"Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2011. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1214 А] УДК 351.745.08 

5109. Куйбіда М. С. Державне управління розвитком міст із спеціальним ста-
тусом : (на прикл. м. Севастополя) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Куйбіда Микола Степанович ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2573 А]
 УДК 352.075(477.75-21) 

5110. Куліков А. І. Державне управління геоінвестиційними процесами в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Куліков Андрій Ігорович ; Класич. приват. ун-т, 
[Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1984 А] УДК 351.82:339.92](477) 

5111. Купалов Р. О. Державне регулювання розвитку підприємницького сере-
довища в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Купалов Роман Олександрович ; 
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Класич. приват. ун-т, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-0866 А] УДК 351:334 

5112. Лафазан Ю. О. Адміністративно-правові засади функціонування підрозділів 
зв'язків з громадськістю органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 ''Адм. право і процес; фін. право; 
інформ. право'' / Лафазан Юлія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. 
акад. внутр. справ України, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6769 А] 

 УДК 351.74.072(477) 
5113. Лисенко Л. В. Місцеве самоврядування як чинник розвитку сільських 

територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Лисенко Лілія Володимирівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2010-7032 А] 

 УДК 352.07:711.3 
5114. Логін В. В. Державне управління міграційними процесами в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та 
історія держ. упр." / Логін Василь Васильович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6897 А] УДК 351.88:314.15 

5115. Мельников О. Г. Державне управління у сфері прикордонної безпеки в 
умовах європейської інтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Мельников 
Олександр Григорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2647 А] 

 УДК 351.746.1:339.92](477) 
5116. Мехедова Т. М. Удосконалення механізмів регулювання соціальних 

процесів на рівні громади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Мехедова Тетяна Миколаївна ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-2650 А] УДК 352.07:316.4](477) 

5117. Напрієнко Д. В. Механізми державного управління діяльністю природних 
монополій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Напрієнко Денис Володимирович ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-0930 А] УДК 351.82(477) 

5118. Одинцова Н. О. Ефективність функціонування органів державного 
управління економікою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Одинцова Наталія Олександрівна ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-0939 А] УДК 351.82 

5119. Панченко А. Г. Державний контроль в системі управління загаль-
ноосвітніми навчальними закладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Панченко Алла Гнатівна ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-7072 А] УДК 351.851:373 
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5120. Паутова Т. О. Забезпечення розвитку місцевого самоврядування шляхом 
проведення адміністративно-територіальної реформи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Паутова Тетяна 
Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. 
— Донецьк, 2011. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0379 А]
 УДК 352.075 

5121. Петриків А. В. Розвиток системи місцевих запозичень в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. само-
врядування" / Петриків Анна Володимирівна ; М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-
комунал. госп-ва України, Акад. муніцип. України, [Рада по вивч. продуктив. сил 
України НАН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-2729 А] УДК 352:336.76](477) 

5122. Писаренко Ж. А. Культурологічні засади державного управління : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та 
історія держ. упр." / Писаренко Жанна Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0950 А] УДК 351.85 

5123. Півцаєва В. О. Участь громадян у прийнятті управлінських рішень орга-
нами місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Півцаєва Вікторія Олегівна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6526 А] 

 УДК 352.07 
5124. Плотніков Є. В. Формування інститутів державного впливу на інвестиційні 

процеси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Плотніков Євген Вікторович ; Донец. держ. ун-т 
упр. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-0398 А] УДК 351.82:330.322 

5125. Покотило Т. В. Механізм державного регулювання регіональних інвести-
ційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Покотило Тетяна Василівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2010-6667 А] 

 УДК 351.82:330.322](477) 
5126. Резнік О. М. Взаємодія органів місцевого самоврядування в організації 

автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самовряду-
вання" / Резнік Олександр Миколайович ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2769 А] УДК 352.07:656.132.025.2 

5127. Решевець О. В. Державна політика залучення іноземних інвестицій як 
чинника розвитку територіальної громади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Решевець Олеся 
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. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-7313 А] 

 УДК 352:330.322 
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5128. Рибчинська Л. В. Механізм оцінювання державного управління за чин-
ником людського виміру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Рибчинська Людмила Василівна ; 
М-во регіон. розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-7083 А] УДК 351.083 

5129. Розсказов А. Г. Розвиток соціального капіталу в Україні в умовах євроінтег-
рації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 
"Теорія та історія держ. упр." / Розсказов Андрій Григорович ; Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6670 А] УДК 351.84(477) 

5130. Савелко С. О. Формування державної політики інвестиційного розвитку 
регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 
"Механізми держ. упр." / Савелко Сергій Олександрович ; НАН України, Рада по 
вивч. продуктив. сил України, [Акад. муніцип. упр. М-ва регіон. розв. та буд-ва 
України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-7087 А] УДК 351.82:[332.146:330.322] 

5131. Савоста О. П. Державне регулювання розвитку курортів в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Савоста Оксана Петрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2011-0977 А] УДК 351.77(477) 

5132. Сахаров О. В. Удосконалення системи державного регулювання та підтрим-
ки аграрного виробництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сахаров Олексій Воло-
димирович ; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Акад. муніцип. упр. — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6628 А] 

 УДК 351:338.432(477) 
5133. Семенова О. Ю. Механізми державного управління міжбюджетними 

відносинами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Семенова Ольга Юріївна ; Класич. приват. 
ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2004 А]
 УДК 351.82(477) 

5134. Семенюк О. П. Управління Збройними Силами України: механізми забезпе-
чення ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Семенюк Олександр Павлович ; Одес. 
регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1383 А] 

 УДК 351.86:355.3](477) 
5135. Сергєєва О. Ю. Державна мовна політика в Україні: європейський контекст : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 
"Теорія та історія держ. упр." / Сергєєва Олена Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2808 А] УДК 351.85:342.725](477) 

5136. Сергієнко М. Г. Державне управління обласним (регіональним) страховим 
фондом документації України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сергієнко Микола Григорович ; 



   

 
185

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (18 назв). — 100 пр. — [2011-1777 А] 

 УДК 352.07:368.021 
5137. Серняк О. І. Теоретичні засади формування адміністративного капіталу: 

державно-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Серняк Олег Ігорович ; 
Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
Львів, 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2812 А]
 УДК 351.08 

5138. Сігал О. Л. Адміністративно-правові засади носіння форменого одягу у 
військових формуваннях України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 ''Адм. право і процес; фін. право; інформ. право'' / Сігал 
Олексій Леонідович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1560 А] УДК 351.743(477) 

5139. Співак М. В. Правове регулювання адміністративної відповідальності в 
галузі охорони здоров'я населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Співак Марина Вікторівна ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2010. — 16, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2010-7266 А] УДК 351.77 

5140. Стреляний В. І. Правове регулювання поточного фінансового контролю 
за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; 
фін. право; інформ. право" / Стреляний Володимир Іванович ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-7267 А]
 УДК 351.77(477) 

5141. Сущенко Р. В. Державне регулювання розвитку залізничного транспорту 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 
"Механізми держ. упр." / Сущенко Роман Віталійович ; Класич. приват. ун-т. — 
Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-7101 А]
 УДК 351.812(477) 

5142. Таран В. В. Виконавчі органи місцевих рад у контексті реалізації державної 
влади в системі управління на місцевому рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Таран Віктор 
Вікторович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2010-6915 А] УДК 352(477) 

5143. Татаренко В. Б. Державна політика розвитку судової влади в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ упр. : [спец.] 25.00.02 
"Механізми держ. упр." / Татаренко Вікторія Борисівна ; М-во регіон. розв. та буд-ва 
України, Акад. муніцип. упр., [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — К., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0512 А] УДК 351:347.962 

5144. Тихонова Н. О. Удосконалення механізмів державного управління 
соціальними процесами на шахтах центрального району Донбасу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Тихонова Наталя Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6677 А] 

 УДК 351.84:622.012](477.62) 
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5145. Філонюк О. Ф. Державне регулювання страхової справи в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Філонюк Олександр Феодосійович ; Нац. акад. держ. упр. при Прези-
дентові України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2010-6634 А] УДК 351.84(477) 

5146. Харченко Н. П. Міліція в механізмі української держави : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 
і права; історія політ. і прав. учень" / Харченко Наталія Петрівна ; Нац. акад. внутр. 
справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1189 А]
 УДК 351.74(477) 

5147. Ходус А. В. Державне стимулювання інноваційного розвитку хімічної 
галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ходус Андрій Вікторович ; Донец. держ. ун-т 
упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2010-6555 А] УДК 351.82:66 

5148. Хорошева Г. С. Грошово-кредитне регулювання в системі забезпечення 
економічної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Хорошева Ганна 
Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-1421 А] УДК 351.863:336.77](477) 

5149. Цимбаленко Я. Ю. Державне регулювання доходів місцевих бюджетів в 
умовах реформування міжбюджетних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ упр : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Цимбаленко 
Яна Юріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2031 А] УДК 351.82:336.14(477) 

5150. Циндря В. М. Організаційно-правові засади надання адміністративних 
послуг органами внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 
Циндря Володимир Миколайович ; Нац. акад. внутр. справ, [Акад. упр. М-ва внутр. 
справ]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2032 А]
 УДК 351.74:342.922](477) 

5151. Циц С. В. Професійна діяльність державних службовців як складова органі-
заційно-правового механізму управління органів виконавчої влади: регіональний 
рівень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Циц Сергій Віталійович ; Львів. регіон. ін-т держ. 
упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. 
— Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-6919 А] УДК 352.081 

5152. Шевченко О. М. Удосконалення механізмів державного управління міграцій-
ними процесами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шевченко Олег Миколайович ; Донец. держ. 
ун-т упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6596 А] УДК 351.82:331.556 

5153. Шевченко Ю. І. Державне регулювання виробничої діяльності в будівель-
ному комплексі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шевченко Юрій Іванович ; Ін-т 
законодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — К., 2011. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-1038 А] УДК 351.778.53(477) 
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5154. Штурхецький С. В. Комунікативні стратегії в місцевому самоврядуванні 
України : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 
"Місц. самоврядування" / Штурхецький Сергій Володимирович ; М-во регіон. розв. 
та буд-ва України, Акад. муніцип. упр. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-0624 А] УДК 352:316.77(477) 

5155. Яценко О. А. Державний контроль за діяльністю іноземних військових 
формувань в Україні: особливості реалізації та механізми удосконалення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Яценко Олег Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2010-6880 А] 

 УДК 351.078.3:355.318.2](477) 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 
5156. Дзюба П. М. Професійне становлення майбутніх офіцерів-прикордон-

ників в умовах особистісно орієнтованого навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дзюба 
Петро Миколайович ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-1603 А] УДК 355.233:356.13(477) 

5157. Костишин Е. І. Військово-політична діяльність Симона Петлюри : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / 
Костишин Емілія Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2545 А] 

 УДК 355.48(477)(092) 
5158. Ліщук Д. С. Розвідувальне забезпечення військової діяльності Війська 

Запорізького у кінці ХVІ — першій чверті XVII ст. автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Ліщук Дмитро Савич ; 
Нац. ун-т. оборони України, [Нац. акад. Служби безпеки України, Служба безпеки 
України]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6653 А]
 УДК 355.40(477)"15/16" 

5159. Фещенко А. Л. Застосування безпілотних літальних апаратів у воєнних 
конфліктах кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Фещенко Андрій Леонідович ; 
Нац. ун-т оборони України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-2893 А] УДК 355.48:358.4](477)"19/20" 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

368 Страхування 

На ступінь доктора 
5160. Нечипорук Л. В. Інверсійний тип формування та особливості розвитку 

страхового ринку в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук. : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Нечипорук Людмила Володи-
мирівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН Україні". — К., 
2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (60 назв). — 150 пр. — [2011-0346 А]
 УДК 368:339.13 
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5161. Охріменко О. О. Страхування у сфері туризму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Охріменко 
Оксана Онуфріївна ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби 
України [ДУ "Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи" НАН України]. — 
Ірпінь (Київ. обл.), 2011. — 29 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—26 (49 назв). — 
100 пр. — [2011-0365 А] УДК 368.021.28:338.48 

На ступінь кандидата 
5162. Вольська А. О. Соціальне страхування в умовах трансформаційної еконо-

міки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук [спец.] 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Вольська Ангелія Олександрівна ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр. економіки", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2011. — 21 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2360 А] УДК 364.3(477) 

5163. Клапків Ю. М. Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-
архітектури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Клапків Юрій Михайлович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 150 пр. — [2011-0206 А]
 УДК 368:336.71 

5164. Толстенко О. Ю. Формування ефективної системи страхування автомобіль-
ного транспорту в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Толстенко Оксана Юріївна ; ПВНЗ "Європ. 
ун-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — 
[2011-0529 А] УДК 368.212(477) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Основні види та принципи освіти 

На ступінь доктора 
5165. Клокар Н. І. Управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників в 

умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика 
упр. освітою" / Клокар Наталія Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 
освіти" Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 33—41 (98 назв). — 100 пр. — [2011-0208 А] УДК 37.018.4-051 

5166. Локшина О. І. Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах 
Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Локшина Олена Ігорівна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (53 назви). — 
100 пр. — [2011-1666 А] УДК 373.01(4) 

5167. Лукашова Н. І. Становлення і розвиток методики навчання хімії в 
загальноосвітніх школах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лукашова Ніна Іванівна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 
(52 назви). — 120 пр. — [2011-1100 А] УДК 373.016:54](477) 

5168. Петренко О. Б. Гендерні підходи до освіти та виховання в історії 
вітчизняної школи і педагогіки (ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Петренко 
Оксана Борисівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — 
К., 2011. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (47 назв). — 100 пр. — [2011-0383 А]
 УДК 37(477)(091) 
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5169. Самодрин А. П. Теоретичні засади системи профільного навчання в 
умовах регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.09 "Теорія навчання" / Самодрин Анатолій Петрович ; Ін-т педагогіки НАПН 
України, [Дніпропетров. ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля]. — К., 2011. 
— 37 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (60 назв). — 100 пр. — [2011-0461 А]
 УДК 37.016 

5170. Сташевська І. О. Розвиток музичної педагогіки в Німеччині (ХХ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка 
та історія педагогіки" / Сташевська Інна Олегівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Луганськ, 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38 (26 назв). — 100 пр. — [2011-0500 А]
 УДК 37.016:78](430)"19" 

5171. Турянська О. Ф. Теоретико-методичні засади особистісно орієнтованого 
навчання історії в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Турянська Ольга Федорівна ; 
Ін-т педагогіки НАПН України, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. 
— 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 36—41. — 100 пр. — [2011-1411 А] УДК 373.016:94 

5172. Федяєва В. Л. Теорія та практика виховання дітей у сім'ї в Україні (друга 
половина ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Федяєва Валентина 
Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Херсон. держ. ун-т]. — Х., 
2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (51 назва). — 120 пр. — [2011-0549 А] 

 УДК 37.018.1(477)"18/20" 

На ступінь кандидата 
5173. Агейкіна-Старченко Т. В. Педагогічні умови підвищення кваліфікації 

вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Агейкіна-Старченко Тетяна Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [ДВНЗ 
"Ун-т менедж. освіти" НАПН України]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2972 А] УДК 37.018.46-051:7.01 

5174. Алексєєва О. Р. Соціалізація підлітків на основі художньо-естетичних 
традицій етнокультурної спільноти Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Алексєєва Оксана Радиславівна ; 
Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3002 А] 

 УДК 37.013.42-056.36:39](477.6) 
5175. Антохов А. А. Функціонування та розвиток ринку освітніх послуг у системі 

регіональних ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Антохов Андрій 
Анатолійович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федь-
ковича]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 
100 пр. — [2011-1042 А] УДК 37.014.543.3 

5176. Артюх М. С. Розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів 
у системі діяльності відділу освіти районної державної адміністрації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. 
освітою" / Артюх Михайло Степанович ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. 
— К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3017 А] 

 УДК 37.07 
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5177. Багрій Т. В. Розвиток освіти і педагогічної думки на Переяславщині (початок 
ХVІІІ — перша чверть ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Багрій Тетяна 
Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". 
— Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 120 пр. — [2011-1847 А] УДК 37.017(477.41)"17/19" 

5178. Бородулькіна Т. О. Динаміка образу професії у майбутніх практичних 
психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 
"Пед. та вік. психологія" / Бородулькіна Тетяна Олександрівна ; Нац. пед ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20, [1] с., включ обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2011-0051 А] УДК 37.015.3:159.922.6 

5179. Бровченко А. І. Формування фахової компетентності з основ етнодизайну 
у майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бровченко Анатолій 
Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0057 А] 

 УДК 37.011.3-051:7.012 
5180. Ведмедюк А. Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації 

фізкультурно-оздоровчої діяльності молоді за місцем проживання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Ведмедюк Артем Дмитрович ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди", [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Переяслав-
Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-3115 А] УДК 37.013.42 

5181. Вишневська К. Г. Педагогічні умови професійно орієнтованого навчан-
ня іноземних мов майбутніх фахівців економічного профілю : автореф. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Вишневська Кіра Георгіївна ; Держ. закл. "Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь-
кого", [Криворіз. екон. ін-т Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана]. — Одеса, 
2011. — 21 с., включ. обкл. : схеми, табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2011-0686 А] УДК 37.091.2:81'243 

5182. Вовкобой І. М. Реалізація ідей М. Г. Стельмаховича про родинне вихо-
вання у сучасній педагогіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Вовкобой Ірина Миколаївна ; 
Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6974 А] УДК 37.018.1 

5183. Гац Г. О. Педагогічна діагностика у процесі навчання фізичної культури 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гац Георгій Опана-
сович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0808 А] УДК 37.016:796.011.1 

5184. Городецька О. В. Науково-педагогічна діяльність Івана Верхратського 
(1846—1919 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Городецька Оксана Володимирівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. 
держ. пед. ун-т"]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-0731 А] УДК 37.013(477)"1846/1919" 
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5185. Гуріч В. О. Організаційно-методичні умови діяльності соціальних педагогів 
із забезпечення прав дитини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Гуріч Володимир Олексійович ; Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1067 А] УДК 37.013.42 

5186. Дем'янюк Ю. А. Формування військово-організаторських умінь у майбутніх 
офіцерів Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дем'янюк 
Юрій Анатолійович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-6609 А] УДК 37.015.311:355.237 

5187. Денисовець Т. М. Виховання здорового способу життя соціально занедба-
них дітей в умовах шкіл-інтернатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Денисовець Тамара Михай-
лівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 
100 пр. — [2011-0128 А] УДК 37.018.32 

5188. Дзюбишина Н. Б. Педагогічний реформізм у Чехословаччині в міжвоєн-
ний період (1918—1938 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Дзюбишина Наталія 
Богданівна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-0770 А] УДК 37.013(437)"1918/1938" 

5189. Дмитришина Н. М. Національне виховання в освітньо-виховних закладах 
українського чернецтва Галичини (кінець ХІХ — 30-ті роки ХХ століття) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Дмитришина Надія Миколаївна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — 
Рівне, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2436 А]
 УДК 37.015.31:27-788](477.83/.86) 

5190. Дяк Т. П. Теоретичні засади формування педагогічного мислення в коор-
динатах самовизначення особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Дяк Тетяна Петрівна ; 
Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 150 пр. — [2011-1482 А] УДК 37.015.31 

5191. Євтушенко Н. І. Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів 
у процесі навчання гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Євтушенко Наталія Іванівна ; 
Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—
18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-0147 А] УДК 37.011.3-051 

5192. Ємцева Е. Г. Система діяльності центру соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді з трудової соціалізації старшокласників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Ємцева Елла 
Григорівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6414 А] УДК 37.013.42 

5193. Жигаль З. М. Підготовка вчителів музики в системі підвищення 
кваліфікації до застосування інноваційного методу відносної сольмізації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Жигаль Зоряна Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1895 А]
 УДК 37.011.3-051:78 
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5194. Калінін А. М. Професійна адаптація викладачів економічних дисциплін 
у льотних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Калінін Андрій Миколайович ; 
Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Держ. льот-
на акад. України]. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-0798 А] УДК 37.091.2:33:629.7.072 

5195. Кияниця З. П. Організаційно-педагогічні умови діяльності інтегрованих 
соціальних служб для вразливих сімей з дітьми : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Кияниця Зінаїда 
Петрівна ; Ін-т пробл. виховання, Нац. акад. пед. наук України. — К., 2010. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-7048 А] УДК 37.013.42 

5196. Кіян О. І. Батьківсько-вчительська взаємодія як чинник морально-духов-
ного виховання молодших підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кіян Ольга Іванівна ; Ін-т 
пробл. виховання НАПН України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-7049 А] УДК 37.018.265 

5197. Клішевич Н. А. Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною 
поведінкою (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Клішевич Наталія 
Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т пробл. виховання Нац. акад. пед. 
наук України]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-1621 А] УДК 37.013.42:343.91-053.6 

5198. Корєшкова С. П. Тенденції реформування вищої освіти Австралії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Корєшкова Світлана Петрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Кіровоград, 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1909 А] 

 УДК 37.013(94) 
5199. Кузякіна М. Л. Проблеми громадянського виховання школярів у системі 

середньої освіти Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. на-
ук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кузякіна Марина 
Леонідівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — 
Полтава, 2011. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-1333 А] УДК 373.013(430) 

5200. Левчик Н. С. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських 
обов'язків у США та Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Левчик Наталія 
Стефанівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-2592 А] 

 УДК 37.035(73+410) 
5201. Литвин Л. В. Ідеї Вальдорфської педагогіки у вітчизняній освіті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Литвин Лілія Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 
[Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1709 А] УДК 37.013(477) 

5202. Литвин Л. І. Професійне становлення молодого вчителя в системі 
спільної науково-методичної роботи районного відділу освіти і школи : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
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освіти" / Литвин Людмила Іванівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка. — Кіровоград, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-6426 А] УДК 37.011.3-051 

5203. Литвинчук О. М. Психологічні умови запобігання маніпулятивному 
впливу в педагогічному спілкуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. і вік. психологія" / Литвинчук Олександра Миколаївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 
2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-0887 А] УДК 37.015.3 

5204. Лукановська А. В. Формування творчих умінь підлітків засобами 
української етнопедагогіки : (іст.-пед. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лукановська 
Аліна Вікентіївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Суми, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — 
[2011-2615 А] УДК 37.015.31-053.6:39(=161.2) 

5205. Мартинець Л. А. Формування ділових якостей старшокласників засобами 
проектної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Мартинець Лілія Асхатівна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0303 А] УДК 37.015.311 

5206. Мартинюк Л. В. Формування музично-образних уявлень підлітків у 
процесі виконавської діяльності в мистецьких позашкільних навчальних закладах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Мартинюк Любов Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-
нова. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр: с. 17—19 (15 назв). — 
100 пр. — [2010-7236 А] УДК 37.016:78 

5207. Мартинюк М. В. Методика використання національних музичних традицій 
у процесі навчання предметів художньо-естетичного циклу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мар-
тинюк Мілада Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. держ. 
ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2011-1929 А] УДК 37.015.31:78 

5208. Мартинюк Т. А. Соціально-педагогічна профілактика вживання психоак-
тивних речовин підлітками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Мартинюк Тетяна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2636 А] УДК 37.013.42-053.6:178 

5209. Марценковська І. І. Клінічна типологія та особливості шкільної дезадап-
тації у дітей з гіперкінетичними розладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Марценковська Інна Іванівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2011. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-1105 А] 

 УДК 373.013.77 
5210. Маштакова В. О. Розвиток соціального виховання на Слобожанщині 

(ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Маштакова Вікторія Олександрівна ; Держ. закл. 
"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. держ. акад. культури, М-во культури і 
туризму України]. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-2644 А] УДК 37.013.42(477.54/.62)"18/19" 
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5211. Мокроменко О. В. Розвиток елементарної освіти у Великій Британії у 
ХІХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец]. 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Мокроменко Олена Володимирівна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1152 А] УДК 37.012(410)"18" 

5212. Морозова О. О. Методика формування мотивації педагогічної діяльності 
у майбутніх учителів музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Морозова Ольга Олександрівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Хмельниц. гуманіт.-пед. акад.]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0926 А] 

 УДК 37.013:78 
5213. Негребецька О. М. Соціалізація майбутніх учителів музики у навчально-

виховному середовищі педагогічного університету : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук. : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Негребецька Ольга 
Миколаївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0342 А] УДК 37.013.42 

5214. Ніснер В. Б. Щастя як педагогічна категорія в історії освіти і виховання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Ніснер Вікторія Богданівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Умань (Черкас. обл.), 
2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — 100 пр. — [2011-0351 А] 

 УДК 37.01:17.023.34](477)(091) 
5215. Папіжук В. О. Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педаго-
гіка та історія педагогіки" / Папіжук Валентина Олександрівна ; Житомир. держ. ун-т 
ім. Івана Франка. — Житомир, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-2717 А] УДК 37.014.3(44) 

5216. Паращук Р. В. Методичні засади підготовки фахівців спеціального зв'язку 
Державної прикордонної служби України у процесі навчання військово-спеціальних 
дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
"Теорія та методика навчання" / Паращук Роман Володимирович ; Нац. акад. Держ. 
прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6784 А] 

 УДК 37.016:358.236:351.746.1(477) 
5217. Порубай Т. М. Антропологічні засади педагогічної творчості у вітчиз-

няній педагогіці XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Порубай Тетяна 
Миколаївна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Мелітопол. держ. 
пед. ун-т ім. Б. Хмельницького]. — Ялта (АР Крим), 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2010-7079 А] УДК 37.014 

5218. Примак В. П. Формування громадянської відповідальності у курсантів 
вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Примак Валерій 
Петрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. акад. внутр. справ М-ва 
внутр. справ України]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-1368 А] УДК 37.035:355.232 

5219. Ремех Т. О. Методичні засади навчання правознавства в процесі допрофіль-
ної підготовки школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ремех Тетяна Олексіївна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-0973 А] УДК 373.016:34 

5220. Рень Л. В. Соціально-педагогічні умови профілактичної роботи з дітьми 
вулиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 
"Соц. педагогіка" / Рень Лариса Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-2770 А] УДК 37.013.42-058.51 

5221. Рябенко Є. М. Освіта як чинник розбудови соціальної держави: 
соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 
наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Рябенко Євген Миколайович ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-0451 А] 

 УДК 37.01:316.61](477) 
5222. Сахній М. П. Розвиток земської освіти на Лівобережній Україні (друга 

половина XIX — початок XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Сахній Мирослава 
Петрівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2010-7090 А] УДК 37.014.2(477.5)"18/19" 

5223. Тараненко Г. Г. Соціогуманітарна складова у формуванні ціннісного 
ставлення майбутнього вчителя до природи у вітчизняній педагогіці (друга половина 
ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Тараненко Галина Григорівна ; Республік. 
вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (м. Ялта), [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького]. — Ялта (АР Крим), 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2010-7153 А] УДК 37.013(477)"1950/2000" 

5224. Тимочко І. Б. Просвітницько-громадська діяльність православних братств 
Волині (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук. : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Тимочко Ірина Богданівна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-1015 А] УДК 37:271.2](477.81/.82)"18/19" 

5225. Холоденко О. В. Педагогічні умови соціальної адаптації випускників 
шкіл-інтернатів у соціокультурному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Холоденко Олена 
Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 21 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2027 А] УДК 37.018.32.013.42 

5226. Цимбалюк О. М. Професійна комунікативна діяльність учителя загаль-
ноосвітньої школи у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Цимбалюк Олена Миколаївна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-2917 А] 

 УДК 37.013(477)"19" 
5227. Черненко В. О. Педагогічні ідеї про національну школу і виховання у 

творчій спадщині Лесі Українки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Черненко Вікторія 
Олександрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Полтав. 
держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Кіровоград, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2035 А] УДК 373.017:821.161.2-1 
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5228. Шароватова О. П. Підготовка соціальних педагогів до гувернерської 
діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 
"Соц. педагогіка" / Шароватова Олена Павлівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Харків. держ. акад. культури, М-во культури і туризму України]. — Луганськ, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2010-6396 А] 

 УДК 37.013.42.018.1 
5229. Ярова М. В. Становлення і розвиток співацької освіти на Поділлі (кінець 

XIX — початок XX століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ярова Марина Вікторівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1839 А] 

 УДК 37.013:784](477.43)"18/19" 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь доктора 
5230. Лобода С. М. Педагогічна преса як чинник формування педагогічної 

творчості вчителя в історії розвитку української освіти (ХХ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Лобода Світлана Миколаївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Луганськ, 2011. — 44 с. — Бібліогр.: с. 37—41. — 100 пр. — [2011-0279 А] 

 УДК 37.091.12.011.3-051:070 
5231. Смагін І. І. Методичні засади створення і функціонування підручників із 

суспільствознавчих предметів у загальноосвітній школі України (1920—1990 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Смагін Ігор Іванович ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 
2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (30 назв). — 100 пр. — [2011-1389 А] 

 УДК 373.091.64(477)"1920/1990" 

На ступінь кандидата 
5232. Биковський Т. В. Методика навчання інформаційних технологій у 

позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Биковський Тімур Валерійович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-3053 А] УДК 37.091.33:004 

5233. Бондар О. В. Проблема шкільного підручника у періодичних фахових 
вітчизняних виданнях (50-ті рр. ХХ ст. — поч. ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Бондар Олена Валеріївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1050 А] 

 УДК 373.091.64(477)"19/20" 
5234. Грановський В. Г. Формування здорового способу життя підлітків в 

умовах оздоровчого табору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Грановський Василь Григорович ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — Луцьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2011-2407 А] УДК 37.091.217:613.96 

5235. Гущак Ж. М. Гуманістичні ідеї у педагогічній спадщині І. Я. Франка : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
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педагогіка та історія педагогіки" / Гущак Жанна Михайлівна ; Дрогобиц. держ. пед. 
ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-3223 А] УДК 37.091.4 

5236. Заболоцька Л. А. Педагогічні погляди та освітня діяльність Олександра 
Павловича (1819—1900 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Заболоцька Лідія Анатоліївна ; 
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. 
— Рівне, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2135 А]
 УДК 37.091.4(477)(092) 

5237. Корецька В. О. Розвиток лекційно-практичної системи навчання в середніх 
загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Корецька Вікторія 
Олександрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0844 А] 

 УДК 373.091 
5238. Левченко Н. Г. Формування у майбутніх учителів трудового навчання 

фахових понять з основ кулінарії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Левченко Надія Григорівна ; 
Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-0271 А] УДК 37.091.33-027.22:641.5 

5239. Мачача Т. С. Формування проектно-технологічної культури учнів 
основної школи у процесі трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мачача Тетяна 
Святославівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0309 А] УДК 37.091.33-027.22 

5240. Огієнко Д. П. Трудове виховання учнів у навчальних закладах Чернігівщини 
другої половини ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук. : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Огієнко 
Дана Петрівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0354 А] 

 УДК 37.091.33-027.22](477.51)"18/19" 
5241. Силко Р. М. Розвиток методики прикладного мистецтва Готфрідом Зем-

пером у художньо-промислових школах Західної Європи (друга половина XIX століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Силко Роман Миколайович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-
ченка. — Чернігів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-7093 А] УДК 37.091.33-027.22:745/749](4-15)"18" 

5242. Шевчук Л. О. Формування інформаційної компетентності майбутніх 
учителів у вищих навчальних закладах Республіки Польща : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук. : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Шевчук Леся Олексіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1039 А] 

 УДК 37.091.3-051(438) 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь кандидата 
5243. Балацинова А. Д. Педагогічна підтримка обдарованих учнів загальноос-

вітніх шкіл України другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Балацинова Алла Дмитрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. 
— 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0723 А] 

 УДК 373.091.212.3(477) 
5244. Галич Т. В. Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого 

підходу до підлітків у системі виховної роботи класного керівника : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихован-
ня" / Галич Тетяна Володимирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-
бинського. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-0086 А] УДК 373.013 

5245. Гнаткович Т. Д. Формування мовної компетентності учнів основної школи у 
процесі вивчення синтаксису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гнаткович Тетяна Дмитрівна ; Херсон. 
держ. ун-т. — Херсон, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-0097 А] УДК 373.016:811.161.2'367 

5246. Гуцал Л. А. Розвиток шкільної природничої освіти на Правобережній 
Україні : (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Гуцал Людмила Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Кам'янець-Поділ. 
нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Житомир, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-0739 А] УДК 373.015.31:57.081.1](477.4)"18/19" 

5247. Дивак В. В. Розвиток економічної компетентності директорів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Дивак Володимир Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т 
менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук України, [Ін-т інформ. технологій і засобів навчання]. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-7179 А]
 УДК 373.091.113:004.9 

5248. Павлюк О. М. Розвиток шкільної математичної освіти в Україні (друга 
половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Павлюк Олена Михайлівна ; Держ. 
закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2711 А] УДК 373.016:51](477)"19" 

5249. Садовець О. В. Особливості професійного розвитку вчителів середніх 
шкіл в об'єднаннях працівників освіти США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Садовець Олеся 
Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 
2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-0456 А] 

 УДК 373.011.3-051:061(73) 
5250. Шикова Ю. О. Організація учнівського самоврядування в середніх загаль-

ноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Шикова Юлія Олек-
сандрівна ; Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0600 А] 

 УДК 373.091.59 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь доктора 
5251. Наказний М. О. Теорія і практика проектування діяльності дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук. : 



   

 
199

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Наказний Микола Олексійович ; Ін-т 
пробл. виховання НАПН України, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих]. — К., 2011. — 
42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (47 назв). — 100 пр. — [2011-0341 А] УДК 373.2.091 

На ступінь кандидата 
5252. Алинкіна Д. Е. Розвиток мовленнєвих здібностей дошкільників у різному 

соціокультурному оточенні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Алинкіна Дінара Едуардівна ; Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2042 А] УДК 373.2.015.31:81 

5253. Бабюк С. М. Педагогічні умови фізичного виховання дітей старшого 
дошкільного віку у взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Бабюк 
Сергій Миколайович ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-2045 А] 

 УДК 373.2.015.31:796 
5254. Будзей С. В. Управління процесом формування моральних якостей учнів 

початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Будзей Світлана Валентинівна ; Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-6323 А] УДК 373.2.015.31:17.022.1 

5255. Деснова І. С. Формування педагогічної культури батьків дітей ранньго 
віку в умовах дошкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Деснова Ірина Сергіївна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Республік. вищ. 
навч. закл. "Крим. гуманіт ун-т"]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0131 А] УДК 373.2.016 

5256. Еманова З. Г. Формування досвіду музично-виконавської діяльності у 
старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Еманова Зоя Григорівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1604 А] УДК 373.2.016:78 

5257. Зотова І. В. Формування мовленнєвого спілкування дошкільників у 
різновіковому дитячому колективі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Зотова Ірина Василівна ; Держ. закл. 
"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0171 А] 

 УДК 373.2.016 
5258. Лісовська Т. А. Індивідуально-диференційований підхід до музичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Лісовська Тетяна Адамівна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Миколаїв. нац. ун-т 
ім. В. О. Сухомлинського]. — Одеса, 2011. — 21 с., включ. облк. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0278 А] УДК 373.2.016:78 

5259. Махиня Т. А. Розвиток управлінських умінь керівників дошкільних нав-
чальних закладів у системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Махиня 
Тетяна Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Нац. акад. пед. 
наук України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-1674 А] УДК 373.2:005.6 
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5260. Мельник Н. І. Розвиток дошкільної освіти у США : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Мельник 
Наталія Іванівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-1224 А] УДК 373.2(73) 

5261. Павлущенко Н. М. Гендерне виховання дітей молодшого шкільного 
віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 
"Теорія та методика виховання" / Павлущенко Наталія Миколаївна ; Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — 
Тернопіль, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-2710 А] УДК 373.2.015.31:316.346.2 

5262. Попова Н. Ю. Педагогічні умови статевого виховання старших дошкільників 
в дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Попова Наталя Юріївна ; Держ. закл. 
"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0411 А] 

 УДК 373.2.015.31:613.954 
5263. Ткаченко Н. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

проектування позаурочної виховної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук. : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ткаченко 
Наталія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 21 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1016 А] УДК 373.2.091.12-051 

373.3 Початкова школа 

На ступінь доктора 
5264. Коваленко О. А. Теоретичні і методичні основи навчання академічно 

обдарованих учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Коваленко Оксана Анатоліївна ; Криворіз. 
держ. пед. ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Кривий Ріг 
(Дніпропетров. обл.), 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (48 назв). — 
100 пр. — [2011-3456 А] УДК 373.3.091.212.3 

На ступінь кандидата 
5265. Белозьорова Н. О. Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина 

ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Белозьорова Наталія 
Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0024 А] УДК 373.3(477)"18/19" 

5266. Бухало О. Л. Формування емоційної культури молодших школярів у 
процесі психолого-педагогічної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бухало Олена 
Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — 
Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2011-1131 А] УДК 373.3.015.31 

5267. Глінчук Ю. О. Виховання милосердя у дітей молодшого шкільного віку 
в умовах кардіоревматологічного санаторію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Глінчук Юлія 
Олександрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Рівнен. держ. 
гуманіт. ун-т]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-0769 А] УДК 373.3.015.31:17.022.1 
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5268. Єльчанінова Т. М. Розвиток уваги першокласників у період адаптації до 
навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Єльчанінова Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-1147 А] УДК 373.3.015.3 

5269. Заліток Л. М. Книжка як засіб виховання молодших школярів 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" / Заліток 
Людмила Михайлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1491 А] 

 УДК 373.3.015.311 
5270. Колосова О. В. Формування у молодших школярів основ правової культури 

в процесі позаурочної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Колосова Олена Вікторівна ; 
Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1089 А] УДК 373.3.015.31:34 

5271. Лавренова М. В. Методика формування фонетико-орфоепічних умінь 
українського літературного мовлення у першокласників в умовах верхньонадбор-
жавських говорів Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лавренова Марія Василівна ; 
Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2586 А] 

 УДК 373.3.016:811.161.2'282.2(477.87) 
5272. Лук'яник Л. В. Методика формування лінгвоукраїнознавчої компетенції 

молодшого школяра в умовах західного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лук'яник 
Людмила Василівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 
[Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Одеса, 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0895 А] УДК 373.3.016:811.161.2'28 

5273. Мушка О. В. Організаційно-педагогічні засади діяльності Наркомосу 
УСРР у галузі шкільної освіти (1919 — початок 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Мушка Оксана Вікторівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2673 А] 

 УДК 373.3/.5.014.55(477)"1919/1930" 
5274. Рогоза О. С. Методика розвитку музичного мислення молодших 

школярів у процесі навчання гри на гітарі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Рогоза Олексій 
Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т культури та мис-
тецтв]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-0435 А] УДК 373.3.016:787.61 

5275. Сас О. О. Формування життєвої компетентності дітей 6—7-річного віку 
в умовах соціально-рольової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сас Олена Олександрівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0985 А] УДК 373.3.013.42 
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5276. Сердюк З. О. Формування прийомів розумової діяльності учнів у процесі 
вивчення математики в школах і класах суспільно-гуманітарного напряму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Сердюк Зоя Олексіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 
Черкаси, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-0473 А]
 УДК 373.3.016:51 

5277. Смелянська В. В. Тенденції розвитку раннього навчання іноземних мов 
у початковій школі США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Смелянська Вікторія Володими-
рівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. 
— Житомир, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-1001 А] УДК 373.3.016:81'243](73) 

5278. Степанова Л. П. Методика розвитку поліфонічного слуху молодших 
школярів на уроках музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика виховання" / Степанова Людмила Павлівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-1796 А] УДК 373.3.016:781.2 

5279. Трачук С. В. Моделювання режимів рухової активності молодших школярів 
у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 
населення" / Трачук Сергій Васильович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 
— К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0531 А]
 УДК 373.3.016:796 

5280. Хребтова Н. Р. Мотиваційний компонент у змісті підручників для початкової 
школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 
"Теорія навчання" / Хребтова Наталя Ростиславівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, 
[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0567 А] УДК 373.3.091.64 

5281. Чирікова Г. І. Проблеми сімейного виховання молодших школярів у 
Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Чирікова Галина 
Іванівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Лу-
ганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-0587 А]
 УДК 373.3.018.1(430) 

5282. Янко Н. О. Формування стилістичних умінь учнів 3—4 класів у процесі 
роботи над текстами різних типів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Янко Наталія Олексіївна ; Ін-т 
педагогіки НАПН України, Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-2997 А] УДК 373.3.016:811.161.2'38 

5283. Янковська І. М. Методика формування у молодших школярів уміння 
організовувати художню діяльність на уроках образотворчого мистецтва : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Янковська Інна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1838 А]
 УДК 373.3.016:745 
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373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 
5284. Попова Т. М. Методологічні і дидактичні засади реалізації культурно-

історичної компоненти змісту природничо-наукової освіти у загальноосвітній школі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія нав-
чання" / Попова Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2011. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—41 (91 назва). — 100 пр. — [2011-2750 А]
 УДК 373.5.016:5 

На ступінь кандидата 
5285. Артерчук Т. О. Релігійне виховання в закладах загальної середньої освіти 

ФРН : 1945—2005 рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Артерчук Тетяна Олександрівна ; 
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Рівне, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2260 А] 

 УДК 373.5.014.523(430)"1945/2005" 
5286. Бутиріна М. В. Розвиток технологічної культури учнів основної школи у 

процесі трудового навчання (друга половина XX століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Бутиріна Марина Володимирівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", 
[Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Ялта (АР Крим), 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-6324 А] УДК 373.5.091.33-027.22 

5287. Вітюк В. В. Методика удосконалення орфографічної грамотності учнів 
5—7 класів у процесі роботи над зв'язними висловлюваннями : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Вітюк Валентина Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Рівнен. держ. 
гуманіт. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-1866 А] УДК 373.5.016:811.161.2'35 

5288. Войнаровська Н. С. Розвиток рухової активності дівчат 5—9 класів за-
собами ритмічної гімнастики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Войнаровська Наталія 
Степанівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3132 А] УДК 373.5.016:796.412 

5289. Вороненко Т. І. Методичні засади реалізації екологічної складової курсу 
хімії на факультативних заняттях в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Вороненко 
Тетяна Іванівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6327 А] 

 УДК 373.5.091.214.18-027.556:54 
5290. Габора Л. І. Соціально-педагогічні умови профілактики ВІЛ/СНІДУ серед 

старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.05 "Соц. педагогіка" / Габора Людмила Іллівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН 
України. — К., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-6605 А] УДК 373.5.015.31:616.98:578.828Віл 

5291. Гриб'юк О. О. Математичне моделювання як засіб екологічного вихо-
вання учнів у процесі навчання математики в класах хіміко-біологічного профілю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
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методика навчання" / Гриб'юк Олена Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-0111 А] УДК 373.5.016:51 

5292. Грицик Т. А. Диференційоване вивчення тригонометричного матеріалу 
у профільній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Грицик Тетяна Андріївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 
[2011-0812 А] УДК 373.5.016:514.116 

5293. Захожий В. В. Методика формування готовності старшокласників до 
самостійних занять фізичними вправами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Захожий Володимир 
Васильович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2470 А] УДК 373.5.016:796.011.3 

5294. Зікій Г. С. Формування у старшокласників готовності до роботи з авто-
транспортною технікою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Зікій Григорій Савелійович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0168 А] УДК 373.5.016:629.33 

5295. Іваницька Н. А. Формування дослідницьких умінь учнів основної школи в 
процесі навчання фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Іваницька Наталія Анатоліївна ; 
Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Чернігів. нац. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка]. — Кіровоград, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14— 16 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-3360 А] УДК 373.5.015.31:53 

5296. Калініченко О. В. Методика навчання композиції старшокласників у 
допрофесійній художній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Калініченко Олена Василівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-1612 А]
 УДК 373.5.016:7.012 

5297. Калюжна Т. Г. Педагогічна аксіологія в умовах модернізації професійно-
педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Калюжна Тетяна Григорівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 17 с. — Бібліогр: с. 13—14 (10 назв). — 
130 пр. — [2010-7219 А] УДК 373.5.013.73 

5298. Карасіков В. В. Активізація пізнавальної діяльності старшокласників у 
навчанні інформатики з використанням програмно-навчального комплексу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Карасіков Вячеслав Віталійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0191 А] УДК 373.5.016:004 

5299. Касьянова О. В. Формування комунікативної компетентності молодших 
підлітків у громадських дитячих об'єднаннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Касьянова Ольга 
Володимирівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2213 А] 

 УДК 373.5.015.31-064:061.2-053.2 
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5300. Кєжковска І. Л. Формування організаторських умінь і навичок старшоклас-
ників у позаурочному навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кєжковска 
Ірина Леонідівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-7047 А] УДК 373.5.015.311 

5301. Кітова О. А. Організація продуктивної праці старшокласників загаль-
ноосвітніх шкіл Донецького промислового регіону (друга половина ХХ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Кітова Ольга Анатоліївна ; Полтав. нац. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка, [Слов'ян. держ. пед. ун-т, М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України]. — Полтава, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-0204 А] УДК 373.5.091.33-027.22(477.62)"19" 

5302. Козак Т. Б. Професійна підготовка старшокласників у закладах середньої 
освіти другого ступеня Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Козак Тетяна 
Богданівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-3472 А] 

 УДК 373.5.091.33-027.22(430) 
5303. Кравчук О. П. Дидактичні засади практично-дослідної діяльності учнів 

основної школи у процесі вивчення природничих предметів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кравчук 
Ольга Павлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0236 А] 

 УДК 373.5.01 
5304. Крюченкова О. Ю. Етимологічний аналіз на уроках російської мови в 

5—7 класах як засіб збагачення словникового запасу школярів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Крюченкова Олена Юріївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2567 А] 

 УДК 373.5.016:811.161.1'373.6 
5305. Лапшина І. С. Організаційно-педагогічні умови моніторингових досліджень 

в управлінні загальною середньою освітою району : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Лапшина 
Ірина Сергіївна ; ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти", Нац. акад. пед. наук України. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6620 А]
 УДК 373.5.07:005.584.1 

5306. Левашова В. М. Проблема навчання природничих дисциплін у старшій 
школі в педагогічній теорії і практиці (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Левашова Вікторія Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 
— Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6622 А] 

 УДК 373.5.02:5]"19" 
5307. Литвиненко О. М. Жіноча середня освіта в Херсонській губернії (кінець ХІХ 

— початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Литвиненко Ольга Михайлівна ; 
Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Південнослов'ян. ін-т Вищ. 
навч. закл. "Київ. славіст. ун-т"]. — Кіровоград, 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2011-2603 А] УДК 373.5-055.2(477.72)"18/19" 
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5308. Ліпінська А. В. Комп'ютерно-орієнтована методична система навчання 
елементів стохастики в основній та старшій школі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ліпінська 
Алла Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6510 А]
 УДК 373.5.016:004 

5309. Манько В. А. Формування пізнавальної ініціативності старшокласників 
у процесі навчання предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Манько Вікторія 
Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2633 А] УДК 373.5.015.3 

5310. Мехед Д. Б. Система диференційованого контролю та корекції навчаль-
них досягнень учнів з математики в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мехед 
Дмитро Борисович ; Херсон. держ. ун-т, [Ін-т педагогіки НАПН України]. — Херсон, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-7137 А]
 УДК 373.5.091.26:511-028.31 

5311. Мирошніченко Ю. Б. Формування астрономічних знань старшокласників 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мирошніченко 
Юрій Борисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2653 А] 

 УДК 373.5.016:52:004 
5312. Мініч Л. В. Формування мотивації до навчання фізики учнів основної 

школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
"Теорія та методика навчання" / Мініч Людмила Валентинівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-2658 А] УДК 373.5.015.3:005.32]:53 

5313. Мокрогуз О. П. Методика застосування мультимедійних презентацій у 
навчанні історії старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук. : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мокрогуз Олександр Петрович ; 
Ін-т педагогіки НАПН України, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0924 А] УДК 373.5.016:94 

5314. Нагайчук О. В. Інтелектуальний розвиток учнів 5—9 класів засобами 
проектно-технологічної діяльності у процесі трудового навчання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Нагайчук Олена Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уман. держ. пед. 
ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-2674 А] УДК 373.5.015.311.091.33-027.22 

5315. Надтока О. Ф. Методичні засади структурування й реалізації курсу 
географії материків та океанів у загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Надтока 
Олександр Федорович ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6367 А] 

 УДК 373.5.016:911.2 
5316. Нікора А. О. Методична підготовка майбутнього вчителя історії до форму-

вання ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання етики : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук. : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
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Нікора Анна Олександрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0350 А] УДК 373.5.016 

5317. Новикова Н. В. Формування пізнавального інтересу підлітків на уроках 
музики засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук. : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Новикова 
Надія Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0935 А]
 УДК 373.5.016:78 

5318. Овсюк Н. В. Формування основ економічної компетентності старшоклас-
ників у процесі навчання географії та економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Овсюк 
Ніна Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1994 А] УДК 373.5.016:[911.3:33] 

5319. Пінчук О. П. Формування предметних компетентностей учнів основної 
школи в процесі навчання фізики засобами мультимедійних технологій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Пінчук Ольга Павлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т 
інформ. технологій і засобів навчання Нац. акад. пед. наук України]. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-0393 А] 

 УДК 373.5.016:53 
5320. Сошенко С. М. Професійно орієнтована освітня діяльність у процесі 

довузівської підготовки абітурієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Сошенко Світлана 
Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2842 А]
 УДК 373.58 

5321. Ткачов А. С. Формування інформаційної компетентності старшоклас-
ників у процесі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Ткачов Артем Сергійович ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2011-0527 А] УДК 373.5.015.3 

5322. Топчій І. В. Профілактика вживання підлітками психоактивних речовин 
у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 
Топчій Ірина Вікторівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2877 А] 

 УДК 373.5.015.311:615.21 
5323. Трофимова З. В. Формування в учнів бізнес-ліцею вмінь приймати 

управлінські рішення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Трофимова Зоя Василівна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0533 А] УДК 373.5.015.31 

5324. Туров М. П. Методика навчання розв'язування винахідницьких задач 
учнів 7—11 класів у процесі трудової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Туров Ми-
кола Петрович ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-7106 А] УДК 373.5.016:001.894 
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5325. Швець Т. Е. Громадянська соціалізація старшокласників у позакласній 
діяльності загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Швець Тетяна Едуардівна ; 
Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. держ. акад. культури, 
М-во культури і туризму України]. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2944 А] УДК 373.5.035 

5326. Щербань І. Ю. Організаційно-педагогічні засади функціонування сільської 
школи у США : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Щербань Ірина Юріївна ; Сум. держ. пед. ун-т 
ім. А. С. Макаренка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Суми, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2011-0627 А] 

 УДК 373.5.018.51(73) 
5327. Яковлева В. А. Формування пізнавальної самостійності учнів у процесі 

вивчення соціально-економічної географії світу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Яковлева 
Валентина Анатоліївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2159 А] 

 УДК 373.5.016:911.3(100) 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта. Самоосвіта 

На ступінь доктора 
5328. 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 навчання" / Кепша Ярослав Семенович ; Ін-т педагогіки НАПН 
України. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (55 назв). — 100 пр. — 
[2011-2173 А] УДК 374.016:62 

На ступінь кандидата 
5329. Горук Н. М. Проблеми неформальної освіти жінок у США : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Горук Наталія Михайлівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2011-3197 А] 

 УДК 374.7.013.2-055.2 
5330. Гуцол А. В. Розвиток системи позашкільних закладів освіти в Луганській 

і Донецькій областях (1946—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гуцол Алла 
Володимирівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6411 А] УДК 374(477.6)"1946/1991" 

5331. Кабацька О. В. Методика формування культури здоров'я старшокласників 
у позакласній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кабацька Олена Володимирівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 
(24 назви). — 100 пр. — [2011-0180 А] УДК 374:613.96 

5332. Можарівська І. М. Розвиток позашкільної освіти й виховання на Волині-
Житомирщині (друга половина ХІХ—30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
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педагогіки" / Можарівська Інна Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. 
— Житомир, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2180 А]
 УДК 374.091(477.4)"18/19" 

5333. Савенко О. О. Економічна підготовка учнів у позашкільних навчальних 
закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
"Теорія та методика навчання" / Савенко Олександр Олександрович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2011-4037 А] УДК 374:33 

5334. Сагуйченко В. В. Післядипломна педагогічна освіта у сучасних 
соціокультурних контекстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 
наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Сагуйченко Валентина Володимирівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. 
освіти]. — Х., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2011-4664 А]
 УДК 374.7 

5335. Сагун І. Г. Розвиток освіти людей третього віку в Німеччині (друга поло-
вина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Сагун Ірина 
Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Черкас. 
держ. технол. ун-т]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 130 пр. — [2011-4985 А] УДК 374.7-053.88(430)"1960/2000" 

5336. Яременко Л. А. Розвиток креативної особистості у позашкільних нав-
чальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Яременко Лілія Анатоліївна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). 
— 100 пр. — [2011-4547 А] УДК 374 

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

На ступінь доктора 
5337. Вихляєв Ю. М. Теоретико-методичні основи використання технічних 

засобів корекції функціонального стану молоді з обмеженими можливостями здоров'я : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 
педагогіка" / Вихляєв Юрій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Нац. техн. ун-т України "КПІ"]. — К., 2011. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—43 
(56 назв). — 100 пр. — [2011-0077 А] УДК 376.037 

На ступінь кандидата 
5338. Бабенко І. Є. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей у 

школах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бабенко Інеса Євгенівна ; Держ. 
закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — 
Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2266 А]
 УДК 376-056.45:364-787.2](73) 

5339. Глущенко І. І. Корекція лексичної сторони мовлення на логопедичних 
заняттях у молодших школярів із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Глу-
щенко Ірина Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Херсон. держ. ун-т]. — 
К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-7124 А]
 УДК 376-056.36 
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5340. Григор'єва І. О. Формування моральної самосвідомості у розумово 
відсталих підлітків як засіб профілактики та корекції їх асоціальної поведінки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна 
педагогіка" / Григор'єва Інна Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2134 А]
 УДК 376-056.36 

5341. Долинний Ю. О. Педагогічні умови підготовки дітей з порушеннями 
опорно-рухового апарату до навчання в загальноосвітній школі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / 
Долинний Юрій Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2011-2439 А] УДК 376-056.24 

5342. Кисличенко В. А. Логопедичний супровід сім'ї, в якій виховується дитина 
з порушеннями мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Кисличенко Вікторія Анатоліївна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-0199 А] УДК 376-056.264 

5343. Ленів З. П. Корекція порушень усного мовлення у дітей старшого дошкіль-
ного віку засобами арттерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Ленів Зоряна Павлівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6425 А] УДК 376-056.264:7 

5344. Липа В. В. Формування комунікативної готовності розумово відсталих 
дітей до навчання у школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Липа Вікторія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — К., 2010. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-7056 А] УДК 376-056.36 

5345. Лопатко Л. А. Особливості професійної підготовки нечуючих студентів 
у навчальних закладах І—ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Лопатко Любов Анатоліївна ; 
Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1924 А] УДК 376.091.2-056.263 

5346. Пивовар Ю. О. Організація навчання обдарованої молоді у Німеччині 
другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пивовар Юлія Олександрівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв). — [2011-0386 А] УДК 376-056.45(430)"19" 

5347. Тельна О. А. Формування соціальної активності незрячих учнів молод-
шого шкільного віку засобами рольової гри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Тельна Ольга Анатоліївна ; 
Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2018 А] УДК 376-056.262 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь доктора 
5348. Каплун А. В. Розвиток систем підготовки кваліфікованих робітників у 

Болгарії і Польщі (кінець ХІХ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Каплун Андрій Воло-
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димирович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 
2011. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (45 назв). — 100 пр. — [2011-3401 А]
 УДК 377.3(497.2+438)"18/19" 

На ступінь кандидата 
5349. Брик Р. С. Формування професійної компетентності майбутніх працівників 

сфери туризму в професійно-технічних навчальних закладах засобами інформа-
ційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Брик Роман Степанович ; Київ. нац. 
авіац. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0672 А] 

 УДК 377.36:338.48 
5350. Дорошенко Н. І. Формування системи графічних понять у майбутніх 

кваліфікованих робітників будівельної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дорошенко 
Надія Іванівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. — К., 
2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (36 назв). — 100 пр. 
— [2011-3273 А] УДК 377.3.016:76](477) 

5351. Зябрева С. Е. Виховання громадянськості студентів професійно-технічних 
коледжів у позанавчальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Зябрева Світлана Едуардівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — 
Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6751 А]
 УДК 377.017.4 

5352. Ільїна В. М. Формування правової культури майбутніх правоохоронців у 
освітньому середовищі ліцею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ільїна Вікторія Миколаївна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2485 А] УДК 377.36.015.31:340 

5353. Каушан Т. М. Дидактичні умови організації самостійної роботи майбутніх 
фахівців з комп'ютерних наук у політехнікумі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Каушан Тетяна 
Миколаївна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Миколаїв. нац. ун-т 
ім. В. О. Сухомлинського]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2502 А] УДК 377.36.026.041:004 

5354. Кізім С. С. Застосування засобів мультимедіа в професійній підготовці 
майбутніх робітників електрорадіотехнічних професій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кізім 
Світлана Степанівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 
Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-0201 А] УДК 377.016:004.032.6 

5355. Котляревська Н. В. Формування художньо-творчих умінь майбутніх фахівців 
сфери послуг у позанавчальній діяльності вищого професійного училища : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Котляревська Наталія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, 
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-6466 А] УДК 377.015.31 

5356. Кравцов С. О. Соціальна адаптація випускників професійно-технічних 
навчальних закладів до ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Кравцов Сергій Олексан-
дрович ; [Ін-т соціології НАН України]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-1914 А] УДК 377.3:331.522.4 

5357. Моторна Л. В. Професійна спрямованість навчання природничо-наукових 
дисциплін у підготовці молодших спеціалістів технічного профілю : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Моторна Леся Володимирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-
бинського. — Вінниця, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-1155 А] УДК 377.3 

5358. Полоз Г. М. Педагогічні умови професійного саморозвитку курсантів-
пілотів в процесі вивчення авіаційної психології : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Полоз 
Ганна Михайлівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. льотна 
акад. України]. — Черкаси, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 
— 100 пр. — [2011-1746 А] УДК 377.3.015.31:[355.085.5:656.7 

5359. Сліпчук В. Л. Професійна спрямованість навчання природничих 
дисциплін у медичному ліцеї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Сліпчук Валентина 
Леонідівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т пед. освіти 
та освіти дорослих НАПН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1789 А] УДК 377.02 

5360. Стахмич Т. М. Інтегрований підхід до підготовки кваліфікованих робітників 
кулінарного профілю в професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Стахмич Тамара Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-
бинського. — Вінниця, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-0499 А] УДК 377:641.5 

5361. Харламов М. І. Розвиток професійно-технічної освіти в УСРР у 1921—
1929 рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Харламов Михайло Іванович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-
зіна, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка М-ва аграр. політики та 
продовольства України]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1417 А] УДК 377(477)"1921/1929" 

5362. Черезова М. В. Формування культури професійного спілкування майбутніх 
фахівців сфери туризму у навчально-виховному процесі коледжу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Черезова Мар'яна Володимирівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-6391 А] УДК 377.016:[338.48-32:174] 

5363. Юртаєва О. О. Розвиток професійно-педагогічної компетентності майстрів 
виробничого навчання будівельного профілю в системі післядипломної педагогічної 
освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія та методика проф. освіти" / Юртаєва Ольга Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук 
України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2011-2990 А] УДК 377-091-051 

5364. Якимович О. Н. Формування соціально-економічних знань учнів професійно-
технічних навчальних закладів сфери обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Якимович 
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Ольга Несторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1837 А]
 УДК 377.3:33 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 
5365. Бельмаз Я. М. Професійний розвиток викладачів вищої школи у Великій 

Британії та США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бельмаз Ярослава Миколаївна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — 
Луганськ, 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (30 назв). — 100 пр. — [2011-0025 А]
 УДК 378.091.12.018.46(410+73) 

5366. Буркова Л. В. Теоретико-методологічні засади застосування інноваційних 
технологій у підготовці фахівців соціономічних професій у вищій школі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Буркова Людмила Василівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Черкаси, 2011. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 34—37 (35 назв). — 100 пр. — [2011-3096 А] УДК 378.147 

5367. Вітвицька С. С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки 
магістрів в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Вітвицька Світлана 
Сергіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2011. — 44 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 33—40 (66 назв). — 100 пр. — [2011-2163 А] УДК 378.013 

5368. Глузман Н. А. Система формування методико-математичної компетентності 
майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Глузман Неля Анатоліївна ; 
Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Республік. вищ. навч. закл. 
"Крим. гуманіт. ун-т"]. — Луганськ, 2011. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 
(66 назв). — 100 пр. — [2011-3168 А] УДК 378.011.3-051:[373.3:51 

5369. Горбатюк Р. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Горбатюк 
Роман Михайлович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 
2011. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (54 назви). — 100 пр. — [2011-3189 А]
 УДК 378.011.3-051:004 

5370. Гуменникова Т. Р. Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього 
педагога до особистісно орієнтованого виховання молодших школярів в умовах 
ступеневої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія та методика проф. освіти" / Гуменникова Тамара Рудольфівна ; Ін-т вищ. 
освіти Нац. акад. пед. наук України, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського"]. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 
(44 назви). — 100 пр. — [2011-3219 А] УДК 378.011.3-051 

5371. Доброскок І. І. Теорія і практика організації навчальної діяльності майбутніх 
соціальних педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.09 "Теорія навчання" / Доброскок Ірина Іванівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, 
[Ін-т педагогіки НАПН України]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2011. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (31 назва). — 100 пр. — [2011-1890 А] 

 УДК 378.147:37.013.42 
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5372. Долинський Б. Т. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 
учителів до формування здоров'язбережувальних навичок і вмінь у молодших 
школярів у навчально-виховній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Долинський Борис 
Тимофійович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 
Одеса, 2011. — 45 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (58 назв). — 100 пр. 
— [2011-3267 А] УДК 378.011.3-051 

5373. Дроздова І. П. Теоретико-методичні засади розвитку українського 
професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного 
профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 
"Теорія та методика навчання" / Дроздова Ірина Петрівна ; Херсон. держ. ун-т. — 
Херсон, 2011. — 44 с. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 34—41 (72 назви). — 100 пр. 
— [2011-2445 А] УДК 378.016:811.161.2 

5374. Зарубінська І. Б. Теоретико-методичні основи формування соціальної 
компетентності студентів вищих навчальних закладів економічного профілю : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Зарубінська Ірина Борисівна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук 
України, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 2011. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — 100 пр. — [2011-2469 А] 

 УДК 378.016:316.62 
5375. Іванченко Є. А. Теоретико-методичні засади системи інтегративної 

професійної підготовки майбутніх економістів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Іванченко 
Євгенія Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Держ. 
закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Вінниця, 2011. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (66 назв). — 100 пр. — [2011-1079 А] УДК 378.147:33 

5376. Кайдалова Л. Г. Теоретичні та методичні засади неперервної професійної 
підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кайдалова 
Лідія Григорівна ; Класич. приват. ун-т, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Запоріжжя, 2011. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (64 назви). — 150 пр. — [2011-1611 А] 

 УДК 378.011.3-051:615.1 
5377. Климова К. Я. Формування мовнокомунікативної професійної компетен-

тності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Климова Катерина Яківна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2011. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—32 (49 назв). — 100 пр. — [2011-3450 А] 

 УДК 378.147:811.161.2 
5378. Комар О. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до застосування інтерактивної технології : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Комар Ольга Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Уман. держ. 
пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Черкаси, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 
(51 назва). — 100 пр. — [2011-1623 А] УДК 378.011.3-051:373.3]001.895 

5379. Куклін О. В. Трансформація інституту вищої освіти в умовах становлення 
економіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.01.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Куклін Олег Володимирович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. 
наук України]. — К., 2011. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (56 назв). — 
100 пр. — [2011-2093 А] УДК 378.1:330.3 
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5380. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-
впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Мариновська Оксана Яківна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Луганськ, 2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (47 назв). — 100 пр. — 
[2010-6360 А] УДК 378.046 

5381. Місечко О. Є. Формування системи професійної підготовки вчителя 
іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (1900—1964 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Місечко Ольга Євгеніївна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Житомир. 
держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 
(47 назв). — 100 пр. — [2011-0326 А] УДК 378.011.3-051:81'243](477)"1900/1964" 

5382. Москальова Л. Ю. Теоретико-методичні засади виховання у майбутніх 
учителів морально-етичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Москальова Людмила 
Юріївна ; Ін-т пробл. виховання Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (59 назв). — 100 пр. — [2011-1230 А] УДК 378.015.31 

5383. Нагаєв В. М. Теоретичні та методичні основи управління навчально-
творчою діяльністю студентів вищих навчальних аграрних закладів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Нагаєв Віктор Михайлович ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. 
нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, М-во аграр. політики України]. — Луганськ, 
2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (64 назви). — 100 пр. — [2010-6519 А]
 УДК 378.6.091:63 

5384. Павленко О. О. Формування комунікативної компетенції фахівців митної 
служби в системі неперервної професійної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Павленко 
Олена Олександрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. ун-т ім. Тара-
са Шевченка]. — Луганськ, 2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (48 назв). 
— 100 пр. — [2010-6782 А] УДК 378.147:351.713 

5385. Пантюк М. П. Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи у 
вітчизняній педагогіці ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пантюк Микола Павло-
вич ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2011. — 
40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (48 назв). — 150 пр. — [2011-1547 А] УДК 378.091.12 

5386. Рашковська В. І. Теоретичні і методичні основи використання обра-
зотворчої православної спадщини в духовному розвитку майбутнього вчителя : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Рашковська Валентина Іванівна ; Класич. приват. ун-т, [Ін-т пед. 
освіти і освіти дорослих Акад. пед. наук України]. — Запоріжжя, 2010. — 40 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 32—37 (58 назв). — 100 пр. — [2010-6796 А] УДК 378.147:7.046.3 

5387. Савченко С. О. Моделі інноваційного управління вищим навчальним 
закладом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 
"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Савченко Сергій Олегович ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(35 назв). — 1 50 пр. — [2010-6708 А] УДК 378.014.5 

5388. Таланова Ж. В. Підготовка фахівців найвищого освітнього рівня в умовах 
глобалізації: аналіз світового досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Таланова Жаннета 
Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2011. — 36 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 27—33 (49 назв). — 100 пр. — [2011-0509 А] УДК 378(100) 

5389. Шовковий В. М. Методична система навчання давньогрецької мови 
майбутніх філологів на засадах герменевтичного підходу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шов-
ковий В'ячеслав Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (37 назв). 
— 100 пр. — [2011-2957 А] УДК 378.147:811.14'02 

5390. Штифурак В. Є. Соціально-педагогічні основи виховної роботи зі сту-
дентською молоддю у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Штифурак Віра Євгенівна ; 
Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук 
України]. — Луганськ, 2011. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 38—41 (34 назви). — 100 пр. 
— [2011-1275 А] УДК 378.013.42 

На ступінь кандидата 
5391. Абільтарова Е. Н. Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів 

охорони праці з використанням комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Абільтарова Ельвіза Нуріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2967 А] 

 УДК 378.016:[331.45:004] 
5392. Аветісова І. С. Формування у майбутніх економістів професійних умінь 

розв'язувати ситуативні завдання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Аветісова Ірина Сергіївна ; 
Нац. авіац. ун-т, [Краматор. екон.-гуманіт. ін-т]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 130 пр. — [2011-2244 А] УДК 378.14:33 

5393. Александрова О. Є. Гігієнічна оцінка процесів формування особливостей 
особистості студентів медичних вищих навчальних закладів та шляхи їх корекції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 
проф. патологія" / Александрова Олена Євгенівна ; Нац. акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва", [Вінниц. нац. мед. 
ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-1122 А] УДК 378.147:613.4 

5394. Андрущенко Н. О. Формування базових управлінських компетенцій у 
майбутніх менеджерів економічного профілю засобами інтерактивних технологій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Андрущенко Наталія Олександрівна ; Вінниц. держ. пед. 
ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-3009 А] 

 УДК 378.016:005 
5395. Антонець А. В. Формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів 

у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Антонець Анатолій 
Вікторович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки 
"Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Черкаси, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3013 А] УДК 378.016:005 
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5396. Бабкова-Пилипенко Н. П. Формування лідерських якостей майбутніх 
економістів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бабкова-Пилипенко 
Наталя Павлівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3021 А] 

 УДК 378.015.31:316.46 
5397. Балабанова К. Є. Формування професійно-комунікативної компетенції 

магістрантів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Балабанова Катерина Євгенівна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук 
України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-2269 А] УДК 378.011.3 

5398. Балендр А. В. Формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників 
до вирішення конфліктних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Балендр Андрій Ва-
сильович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. 
— Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 
120 пр. — [2011-1964 А] УДК 378.015.311:356.13-051 

5399. Бахіча Е. Е. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних 
закладів до професійної діяльності в полікультурному середовищі Криму : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / 
Бахіча Елеонора Екремівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсь-
кого". — Одеса, 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-3035 А] УДК 378.013:373.2-051](477.75) 

5400. Бахов І. С. Формування професійної міжкультурної компетентності 
майбутніх перекладачів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Бахов Іван Степанович ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-1849 А] УДК 378.091.2:81'25 

5401. Беркита З. Є. Підготовка майбутнього вчителя до організації роботи з 
підручником у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Беркита Зоряна Євгенівна ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3043 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 
5402. Бец Ю. І. Формування національної свідомості у майбутніх офіцерів-

прикордонників у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихован-
ня" / Бец Юрій Іванович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Нац. 
акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького]. — Тернопіль, 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-2288 А] УДК 378.015.31 

5403. Бєляєва О. М. Професійно орієнтоване навчання латинської мови 
студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Бєляєва Олена Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. 
— 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2011-1683 А] 

 УДК 378.016:811.124 
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5404. Бідюк І. А. Гендерна специфіка становлення професійного інтелекту у 
студентів вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бідюк Інна 
Аркадіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2011-2053 А] 

 УДК 378.015.31:62 
5405. Білоконний С. П. Формування рефлексивних умінь студентів педагогічних 

університетів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Білоконний Сергій 
Петрович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. закл. "Південноукр. 
нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Черкаси, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-0036 А] УДК 378.147.091.33-027.22 

5406. Білосевич І. А. Розвиток технічного мислення у майбутніх вчителів техно-
логій в процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Білосевич 
Іван Анатолійович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — Чернігів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-0660 А] УДК 378.147:744 

5407. Блистів О. М. Організаційно-методичні засади планування навчального 
процесу у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Блистів 
Оксана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 
освіти", [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-7168 А] УДК 378.014.542 

5408. Бойко В. В. Система післядипломної педагогічної освіти у Великій 
Британії в контексті неперервної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бойко 
Вікторія Валеріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Горлів. держ. пед. 
ін-т інозем. мов]. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-3069 А] УДК 378.046-021.68(410) 

5409. Бондар Г. О. Формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів 
у процесі вивчення філологічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бондар Галина 
Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1570 А]
 УДК 378.011.3:81 

5410. Борисенко Н. М. Педагогічні умови формування екоцентричного світогляду 
майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Борисенко Наталія 
Михайлівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2010-7172 А] УДК 378.011.3-051 

5411. Борко Т. М. Формування професійної компетентності майбутніх редакторів 
засобами художньої перекладної літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Борко Тетяна 
Миколаївна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-0667 А] УДК 378.147:070 

5412. Бузінська Я. М. Підготовка майбутніх учителів до реалізації міжпредметних 
зв'язків у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бузінська Яна Михайлівна ; 
Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2323 А] 

 УДК 378.011.3-051 
5413. Бурчак С. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роз-

витку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання математики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Бурчак Станіслав Олександрович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, 
[Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3098 А] 

 УДК 378.011.3-051:51 
5414. Буцька О. Ю. Фінансове забезпечення діяльності вищого навчального 

закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Буцька Ольга Юріївна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. 
ун-т економіки і торгівлі". — Донецьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(12 назв). — 150 пр. — [2010-6687 А] УДК 378.091.217 

5415. Васильєва М. О. Формування професійної рефлексії майбутніх соціаль-
них працівників у класичному університеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Васильєва Ма-
рина Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2011. — 21 с., включ обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-0067 А] УДК 378.147:364 

5416. Василюк В. М. Тенденції розвитку фізичного виховання студентської 
молоді у вищих навчальних закладах Російської Федерації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Василюк Василь Миколайович ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, [Рівнен. ін-т 
слов'янознав. Київ. славіст. ун-ту]. — Рівне, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-2061 А] УДК 378.015.3(470+571) 

5417. Вергунова В. С. Методика формування досвіду ціннісного ставлення до 
музичного мистецтва у майбутніх учителів початкових класів і музики : автореф. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Вергунова Валерія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігів. нац. 
пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-0681 А] УДК 378.09:78 

5418. Вереітіна І. А. Інтегроване навчання майбутніх екологів професійно-
орієнтованого спілкування англійською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Вереітіна Ірина 
Анатоліївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 
Одеса, 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. 
— [2011-3118 А] УДК 378.147:811.111 

5419. Веровська О. Л. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю 
до формування оцінних суджень старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ве-
ровська Ольга Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6449 А] 

 УДК 378.147 
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5420. Войналович Л. П. Підготовка вчителів для шкіл національних меншин в 
Україні (20—30-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Войналович Людмила 
Петрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16— 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2355 А] 

 УДК 378.011.3-051:323.15](477)"1920/1939" 
5421. Гагіна Н. В. Педагогічні умови формування у майбутніх менеджерів умінь 

конструктивної взаємодії у ситуації конфлікту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Гагіна Наталія 
Вікторівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2370 А] УДК 378.016:005 

5422. Ганжа О. В. Формування соціально-професійної зрілості майбутнього 
вчителя історії у навчально-виховному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ганжа 
Олена Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — 
Кіровоград, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-3154 А] УДК 378.011.3-051:94 

5423. Голенкова Ю. В. Саморегуляція як фактор формування майбутніх 
вчителів фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 
виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 
населення" / Голенкова Юлія Валеріївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-3176 А] УДК 378.011.3-051:796 

5424. Гораш К. В. Інформаційне забезпечення впровадження освітніх інновацій 
у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Гораш Катерина Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Центр. ін-т 
післядиплом. пед. освіти ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти" НАПН України]. — К., 2010. 
— 21 с., включ обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6985 А]
 УДК 378.018.46 

5425. Грохова Г. П. Формування рекреативної культури майбутніх інженерів-
педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Грохова Ганна 
Павлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 
2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3216 А]
 УДК 378.011.3-051:62 

5426. Гуменюк А. М. Становлення нелінійного мислення педагога в умовах 
модернізації вищої педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Гуменюк Анна Миколаївна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). 
— 100 пр. — [2010-6927 А] УДК 378.091 

5427. Гусак В. А. Методика розвитку рухової пам'яті у процесі інструмен-
тальної підготовки майбутнього вчителя музики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гусак Вла-
дислав Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0118 А] УДК 378.147:78 

5428. Гуцан Т. Г. Формування готовності майбутнього вчителя економіки до 
профільного навчання старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Гуцан Тетяна 
Григорівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди]. — Житомир, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-0740 А] УДК 378.147:33 

5429. Давкуш Н. В. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних 
закладів до прогностичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Давкуш Наталія Ва-
леріївна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2417 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2 
5430. Данилко О. Г. Формування інтелектуальної культури майбутніх учителів 

предметів фізико-математичного циклу засобами інформаційних технологій : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Данилко Оксана Григорівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Чер-
каси, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0122 А]
 УДК 378.015.311:004 

5431. Делик І. С. Організація дистанційного навчання студентів з особливими 
потребами у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Делик Інна Сергіївна ; Криворіз. 
держ. пед. ун-т, [Хмельниц. ін-т соц. технологій Відкритого міжнар. ун-ту розв. лю-
дини "Україна"]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1887 А] УДК 378.018.43-056.24 

5432. Дембіцька С. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності 
студентів коледжів економічного профілю у процесі вивчення фізики : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Дембіцька Софія Віталіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Кіровоград, 2011. — 16, 
[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 120 пр. — [2011-3236 А]
 УДК 378.096.016:53 

5433. Демидович О. М. Професійна підготовка фахівців з медіації в універ-
ситетах Іспанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Демидович Оксана Миколаївна ; Ін-т 
вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2421 А]
 УДК 378.015.31:316.775.3](460) 

5434. Денисенко Н. Г. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 
оздоровчої роботи з молодшими школярами : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Денисенко 
Наталія Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. Драгоманова, [Луц. ін-т розв. людини Ун-ту 
"Україна"]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. 
— [2011-2426 А] УДК 378.015.31:796:373.3 

5435. Денищик О. І. Формування моральної культури як складової профе-
сійної підготовки майбутніх юристів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Денищик Олексій 
Іванович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Хмельниц. ун-т упр. та 
права]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-7045 А] УДК 378.015.31:17.022.1:347.96 
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5436. Дерев'янко Н. В. Педагогічні умови формування проектно-образного 
мислення майбутніх дизайнерів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Дерев'янко Наталія Володимирівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6739 А]
 УДК 378.011.3-051 

5437. Довгань О. З. Формування художньо-епістемологічного досвіду майбут-
нього вчителя музики у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Довгань Оксана Зіновіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 
Тернопіль, 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-0134 А] УДК 378.016:78 

5438. Долженко М. В. Виховання світоглядної культури у студентів гума-
нітарних факультетів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Долженко 
Марина Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1479 А] УДК 378.147 

5439. Дорогих Р. В. Формування професійних якостей майбутніх учителів у 
процесі педагогічної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дорогих Раїса Валеріївна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Х., 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-2442 А] 

 УДК 378.011.3-051 
5440. Дроговоз В. А. Патріотично-військове виховання студентської молоді в 

освітньо-виховному просторі університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Дроговоз Вадим 
Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6847 А] 

 УДК 378.015.311:355 
5441. Дудікова Л. В. Формування готовності до професійного самовдоскона-

лення у майбутніх лікарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дудікова Лариса Володи-
мирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1071 А] 

 УДК 378.147:61 
5442. Дудоладова А. В. Формування емоційної культури майбутніх пере-

кладачів у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дудоладова Альона Василівна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 
Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-0756 А]
 УДК 378.091:81'253 

5443. Дячук А. О. Формування професійних знань і умінь майбутніх фахівців з 
управління екологічною безпекою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дячук Андрій Олек-
сандрович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. держ. ун-т 
безпеки життєдіяльності]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-0144 А] УДК 378.016:502 
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5444. Єрмакова І. П. Підготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих 
дисциплін до використання дослідницької технології у професійній діяльності : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Єрмакова Ірина Павлівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — 
Кіровоград, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-3310 А] УДК 378.011.3-051 

5445. Жданова В. Г. Методика формування працеохоронних умінь і навичок 
студентів аграрних вищих навчальних закладів засобами імітаційного моделювання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Жданова Вікторія Геннадіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2010-6849 А] УДК 378.016:331.45 

5446. Железняк О. В. Розвиток професійної компетентності педагога з гендер-
ного виховання учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Железняк Олексій Валерійович ; 
Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнико-
ва]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 110 пр. 
— [2011-2454 А] УДК 378.011.3-051 

5447. Желясков В. Я. Дидактичне забезпечення процесу навчання майбутніх 
перекладачів на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Желясков Василь Яко-
вич ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова М-ва аграр. 
політики України]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1894 А] УДК 378.147:81'25 

5448. Заболотній О. А. Педагогічні умови формування дидактичної компе-
тентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Заболотній Олекскандр Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). 
— 100 пр. — [2010-6749 А] УДК 378.011.3-051 

5449. Завалевська О. В. Педагогічні умови формування професійного са-
моусвідомлення майбутніх фахівців вищих технічних навчальних закладів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Завалевська Олена Василівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 
ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3331 А] УДК 378.015.31 

5450. Запорожченко Ю. Г. Система забезпечення якості вищої освіти в Ірлан-
дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Запорожченко Юлія Григорівна ; Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2468 А] УДК 378.014.6(417/419) 

5451. Зарічна О. В. Формування готовності майбутніх учителів до діалогіч-
ного спілкування з учнями у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Зарічна Олена Василівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинсь-
кого. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2010-6577 А] УДК 378.011.3-051:37.064.2 
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5452. Захарчук Н. В. Підготовка майбутніх екологів до міжкультурної ко-
мунікації в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Захарчук Наталія Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2011-0166 А] 

 УДК 378.016:316.77 
5453. Зелена І. О. Педагогічні умови формування естетичного світогляду 

майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зелена 
Інна Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. закл. 
"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Черкаси, 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6930 А]
 УДК 378.013 

5454. Зеленський Р. М. Формування відповідальності на заняттях з фізичного 
виховання у студентів вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика 
виховання" / Зеленський Роман Миколайович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
роди. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-6494 А] УДК 378.091.2:796.011 

5455. Зеліковська О. О. Формування міжкультурної компетенції студентів 
вищих економічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зеліковська 
Олена Олександрівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. акад. Держ. 
прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, Держ. прикордон. служба 
України]. — Чернігів, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-6459 А] УДК 378.013.43 

5456. Золочевська М. В. Методична підготовка майбутнього вчителя інформа-
тики до використання дослідницьких методів у шкільному навчанні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Золочевська Марина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-3352 А] УДК 378.011.3-051:004 

5457. Іваненко Т. В. Формування позитивно ціннісного ставлення студенток 
університету до оздоровчої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Іваненко Тамара 
Вікторівна ; Ін-т пробл. виховання Нац. акад. пед. наук України, [Держ. вищ. навч. 
закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-0174 А] УДК 378.015.3 

5458. Іващенко М. В. Формування готовності студентів вищих педагогічних 
навчальних закладів до діяльності тьютора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Іващенко Мико-
ла Володимирович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-3372 А] 

 УДК 378.018.43 
5459. Ігнатенко С. В. Формування фахових компетенцій майбутніх інженерів-

педагогів засобами проблемно-ігрового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Ігнатенко Сергій Віталійович ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України, [Глухів. 
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нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3375 А] УДК 378.016:62 

5460. Ільченко А. А. Організація самостійної роботи майбутніх фахівців з про-
грамування у вищих навчальних закладах І—ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Ільченко Алла Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 150 пр. — [2011-2486 А] УДК 378.041:004 

5461. Ірхіна Ю. В. Формування професійної толерантності майбутніх ви-
кладачів вищої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ірхіна Юліана Валентинівна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3383 А] УДК 378.013:179.9 

5462. Казанішева Н. В. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до 
екологічного виховання молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Казанішева 
Наталія Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Ін-т 
пробл. виховання Нац. акад. пед. наук України]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0181 А] УДК 378.011.3-051 

5463. Калюжка Н. С. Формування риторичних умінь у фаховій підготовці 
майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Калюжка Наталія 
Сергіївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 
Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-1900 А] УДК 378.011.3-051:808.5 

5464. Карандаш М. М. Виховання толерантності майбутніх учителів історії в 
процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Карандаш 
Микола Михайлович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Мелітопол. держ. 
пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-7220 А] УДК 378.147:94 

5465. Каричковська С. П. Підготовка майбутніх вчителів англійської мови в 
університетах України і Польщі : (порівнял. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Карич-
ковська Світлана Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2499 А] 

 УДК 378.147:811.111](477+438) 
5466. Кирилащук С. А. Педагогічні умови формування інженерного мислення 

студентів технічних університетів у процесі навчання вищої математики : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Кирилащук Світлана Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-
хайла Коцюбинського, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6461 А] УДК 378.147:51 

5467. Коваленко Г. С. Формування акмеологічної позиції майбутнього вчите-
ля в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Коваленко Ганна Сер-
гіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Х., 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6348 А]
 УДК 378.147:159.923.2 
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5468. Коломієць А. А. Формування мотивації навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів технічних спеціальностей засобами історіографії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Коломієць Альона Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-
бинського, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2528 А] УДК 378.016:930.1 

5469. Коломійченко С. Ю. Підготовка майбутнього вчителя у вищих педа-
гогічних навчальних закладах до організації фасилітаційного спілкування з учнями : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Коломійченко Світлана Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). 
— 100 пр. — [2010-6463 А] УДК 378.147 

5470. Колос К. Р. Система Мoodle як засіб розвитку предметних компетентнос-
тей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. 
технології в освіті" / Колос Катерина Ростиславівна ; Ін-т інформ. технологій і 
засобів навчання Нац. акад. пед. наук України, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Фран-
ка]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-
3480 А] УДК 378.147:004.7 

5471. Корейба І. В. Методика навчання професійного читання майбутніх 
учителів німецької мови з використанням інтернет-ресурсів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Корейба Інна Василівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1704 А] 

 УДК 378.147:004.738.5:811.112.2 
5472. Корнійчук Ю. Г. Формування готовності майбутніх офіцерів до орга-

нізації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Корнійчук Юрій Григорович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 
Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-3498 А] УДК 378.035:355 

5473. Коробович Л. П. Педагогічні умови моніторингу результативності нав-
чального процесу в системі педагогічного менеджменту приватного вищого нав-
чального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Коробович Людмила Петрівна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3500 А] УДК 378.014.6 

5474. Коротенко Н. М. Університетська освіта в Радянській Україні (1933—
1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Іс-
торія України" / Коротенко Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка. — К., 2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-6502 А] УДК 378.4(477)"1933/1941" 

5475. Костенко І. В. Формування і розвиток системи наукових ступенів і вче-
них звань в Україні в контексті світового досвіду: історико-юридичне дослідження : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Костенко Ірина Валентинівна ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-1508 А] УДК 378.2(477) 
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5476. Котенко О. В. Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової 
літератури в системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Котенко Ольга 
Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук. 
України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-1510 А] УДК 378.046-021.68 

5477. Кравчук Х. А. Організації студентів в УСРР у 1920-і рр. автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кравчук 
Христина Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Донец. нац. техн. ун-т]. 
— Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-1515 А] УДК 378.091.212:061](477)"1920" 

5478. Кузнєцова С. В. Методика формування пізнавальної самостійності 
студентів агротехнічного коледжу у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Кузнєцова Світлана Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН Ук-
раїни, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-7136 А] 

 УДК 378.147.041 
5479. Кустовська І. М. Формування професійно значущих умінь і навичок 

майбутніх економістів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кус-
товська Ірина Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 
Вінниця, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-1919 А] УДК 378.147:33 

5480. Кучай О. В. Формування професійної компетенції вчителів інформатики 
у вищих навчальних закладах Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кучай Олександр 
Володимирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2011-0259 А] 

 УДК 378.147:004 
5481. Лавров А. І. Формування фахових знань майбутніх кваліфікованих ро-

бітників будівельного профілю у процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Лавров Анатолій Іванович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Ко-
цюбинського. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-1097 А] УДК 378.147:69 

5482. Лебедєва В. В. Формування професійного статусу майбутнього вчителя в 
процесі навчально-пізнавальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Лебедєва Вік-
торія Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-0874 А] УДК 378.147 

5483. Лелека В. М. Методика навчання фізичної культури майбутніх учителів 
з початкової військової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лелека Віталій Миколайо-
вич ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 
Луцьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0876 А]
 УДК 378.147:355.233.22 

5484. Лісневська А. Л. Формування професійного мислення майбутніх теле-
візійних репортерів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Лісневська Аліна Леонідівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0277 А] 

 УДК 378.147:070 
5485. Лісун Д. В. Формування професійних герменевтичних умінь майбутньо-

го музиканта-виконавця у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Лісун 
Дмитро Віталійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2608 А] УДК 378.016:7.071.2 

5486. Ліхіцька Л. М. Формування готовності майбутнього вчителя музики до 
мистецької інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ліхіцька Лариса Ми-
колаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1665 А] УДК 378.016:78 

5487. Лукаш О. Л. Формування правової культури студентів у трансфор-
маційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Лу-
каш Олена Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2011-0894 А] УДК 378.015.311:34 

5488. Луценко І. В. Формування дослідницької культури майбутніх учителів у 
діяльності студентського наукового товариства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Луцен-
ко Ірина Володимирівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2011. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2097 А] 

 УДК 378.013.43 
5489. Майєр Н. В. Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим 

писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистан-
ційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Майєр Наталія Василівна ; Київ. нац. 
лінгв. ун-т. — К., 2011. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2011-0901 А] УДК 378.147:811.133.1 

5490. Манжос Е. О. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до фор-
мування комунікативної культури учнів старшої школи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Манжос Ельвіра Олександрівна ; Вінниц. держ пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинсько-
го. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-1927 А] УДК 378.011.3:81'243 

5491. Марчій-Дмитраш Т. М. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов 
до організації навчальної діяльності у початковій школі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Марчій-Дмитраш Тамара Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гна-
тюка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України]. — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-7237 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

5492. Маслій О. М. Формування фахової компетентності майбутніх офіцерів 
тилу у сфері військово-економічної логістики : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Маслій 
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Олег Миколайович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
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мистецького циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Просіна Ольга Володимирівна ; Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т пробл. виховання Нац. акад. пед. наук України]. 
— Луганськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1999 А]
 УДК 378.011.3-051:7 

5523. Прохоров О. А. Формування готовності майбутніх офіцерів до професій-
ної діяльності на засадах педагогічного менеджменту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Прохоров Олег Анатолійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Черкаси, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-1752 А] УДК 378.09:355.233 

5524. Птахіна О. М. Проектування взаємодії учасників педагогічного процесу 
в системі дистанційного навчання майбутніх економістів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
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Птахіна Ольга Миколаївна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0419 А] 

 УДК 378.018.43:330 
5525. Пташнік Л. І. Організація проектно-технологічної діяльності майбутніх 

вчителів трудового навчання в процесі технічного моделювання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Пташнік Леонід Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-2757 А] 

 УДК 378.091.33-027.22 
5526. Рафальська М. В. Формування інформатичних компетентностей май-

бутніх вчителів інформатики у процесі навчання методів обчислень : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Рафальська Марина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— К., 2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 100 пр. — [2010-6795 А]
 УДК 378.147:004 

5527. Рожкова Н. Г. Формування моральних якостей особистості майбутнього 
вчителя у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихован-
ня" / Рожкова Наталя Григорівна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, 
[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Миколаїв, 2011. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-1761 А]
 УДК 378.015.3 

5528. Ролінська О. Г. Методика застосування прийомів евристичної діяльності 
в фортепіанному навчанні майбутніх учителів музики : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Ролінська Олена Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0975 А] 

 УДК 378.016:786.2 
5529. Роляк А. О. Професійна підготовка вчителів у вищих навчальних закладах 

Данії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія та методика проф. освіти" / Роляк Ангеліна Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук. 
України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0436 А] УДК 378.011.3-051(489) 

5530. Романишин Ю. Л. Формування готовності майбутніх документознавців-
менеджерів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних тех-
нологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія та методика проф. освіти" / Романишин Юлія Любомирівна ; Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0437 А] УДК 378.016:004 

5531. Рябченко Л. О. Управління самостійною пізнавальною діяльністю май-
бутніх економістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Рябченко Лілія Олександрівна ; Класич. 
приват. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1552 А] УДК 378.147:33 

5532. Савонова О. В. Методика автоматизованого контролю навчальних до-
сягнень студентів з валеологічних дисциплін за стандартами європейської кредитно-
трансферної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Савонова Оксана Вікторівна ; 
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Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 
Чернігів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0454 А]
 УДК 378.091.26:613 

5533. Салогубова В. М. Підвищення конкурентоспроможності вищого нав-
чального закладу на засадах маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Салогубова Віолетта 
Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 21 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2011-0458 А] 

 УДК 378.014.6:005.642 
5534. Самойлова Н. В. Розвиток валеологічної компетентності студентів у 

процесі навчання безпеки життєдіяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Самойлова Наталія 
Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-0462 А] УДК 378.016:613 

5535. Свєтова А. О. Виховання духовно-моральних якостей майбутніх 
професійних тенісистів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Свєтова Альона Олегівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6868 А] УДК 378.015.311:796.342-051 

5536. Семенюк-Іванюк Л. Ю. Педагогічні умови формування синтетичного 
мислення студентів педагогічного коледжу у процесі психолого-педагогічної підго-
товки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 
та методика проф. освіти" / Семенюк-Іванюк Людмила Юріївна ; Нац. акад. пед. 
наук, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2804 А] 

 УДК 378.015.31:159.955 
5537. Сивохоп Е. М. Формування готовності до самопізнання майбутніх офі-

церів-прикордонників у процесі фізичної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Сивохоп 
Едуард Миколайович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 
Хмельницького. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-1657 А] УДК 378.02:355.233.22 

5538. Сидоренко Т. Д. Дидактичні основи формування педагогічної культури 
майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Сидоренко Тетяна Дмитрівна ; Криворіз. держ. 
пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2011-1780 А] УДК 378.02 

5539. Сидоренко-Ніколашина О. Л. Формування системи понять вищої мате-
матики у студентів агротехнологічних спеціальностей з використанням засобів кар-
тування знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сидоренко-Ніколашина Олена Леонідівна ; 
Херсон. держ. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Херсон, 2010. — 
21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-7262 А] 

 УДК 378.147:51 
5540. Сидорук І. І. Підготовка майбутнього соціального педагога до профілак-

тики вживання дітьми психоактивних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сидорук Ірина Ігорівна ; 
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Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 
2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0476 А] 

 УДК 378.091.12:364-051 
5541. Синекоп О. С. Методика інтерактивного навчання англійського писем-

ного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп'ю-
терних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Синекоп Оксана Степанівна ; Київ. 
нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-1781 А] УДК 378.091.33:811.111]:004 

5542. Синчишина О. А. Формування дидактичної культури викладачів вищих 
військових навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Синчишина Олена Ана-
толіївна ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. 
— Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
120 пр. — [2010-6819 А] УДК 378.4:355]-051 

5543. Сищенко Ю. Р. Методика застосування мовленнєвотворчих завдань у 
підготовці майбутніх учителів англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сищенко 
Юлія Радіонівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 
[Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0480 А] УДК 378.147:811.111 

5544. Сімкова І. О. Методика навчання англомовної професійно орієнтованої 
дискусії студентів інженерних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : спец.13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сімкова Ірина 
Олегівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 
К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6470 А]
 УДК 378.016:811.111 

5545. Сіняговська І. Ю. Формування пізнавальної самостійності студентів 
педагогічного університету у процесі навчання іноземної мови : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Сіня-
говська Інга Юріївна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-2820 А]
 УДК 378.016:81'243 

5546. Скірко Р. Л. Формування соціальної компетентності майбутніх практич-
них психологів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Скірко Ро-
ман Леонідович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6821 А] УДК 378.015.31:159.9-051 

5547. Скрябіна Т. О. Формування ціннісних орієнтацій студентів вищих ме-
дичних навчальних закладів у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного 
циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія та методика проф. освіти" / Скрябіна Тетяна Олександрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-6382 А] УДК 378.015.31:17.022.1 

5548. Слободянюк О. В. Формування вмінь з інженерної і комп'ютерної гра-
фіки студентів в умовах дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Слободя-
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нюк Олена Валеріївна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — 
К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2010-7192 А]
 УДК 378.147:004.92 

5549. Слоньовська О. Б. Полікультурна освіта майбутніх учителів гума-
нітарних дисциплін у вищих навчальних закладах Канади : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія пе-
дагогіки" / Слоньовська Оксана Богданівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. 
— Житомир, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2830 А]
 УДК 378.011.3-051(71) 

5550. Соколенко Л. С. Формування культури здорового способу життя сту-
дентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Соколенко Людмила 
Степанівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2011. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2835 А] 

 УДК 378.015.31:613 
5551. Стасенко О. А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

позакласної роботи з учнями основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Стасенко 
Олексій Анатолійович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — 
Кіровоград, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-6631 А] УДК 378.147:796.011.3 

5552. Тамаркіна О. Л. Дидактичні умови розвитку самостійності студентів 
вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Тамаркіна Ольга Леонідівна ; Криворіз. 
держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл — 
Бібліогр.: с. 18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2016 А] УДК 378.147 

5553. Тихолаз С. І. Педагогічні умови розвитку професійної спрямованості 
студентів вищих медичних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Тихолаз 
Софія Іванівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2019 А] 

 УДК 378.6.016:61 
5554. Тітаренко Н. Ю. Формування проективних умінь у майбутніх викла-

дачів педагогіки в умовах магістерської підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ті-
таренко Наталія Юріївна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2864 А] 

 УДК 378.091.313 
5555. Тітова О. А. Методика навчання технічних дисциплін студентів аграр-

них університетів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-
чання" / Тітова Олена Анатоліївна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. ун-т біо-
ресурсів і природокористування України, М-во аграр. політики та продовольства 
України]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1404 А]
 УДК 378.6.016:631.3 

5556. Ткач В. М. Методи та моделі адаптивного управління якістю освітньої 
діяльності вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еконо-



   

 
237

міці" / Ткач Володимир Миколайович ; Класич. приват. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т 
ім. В. Даля]. — Запоріжжя, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2010-6678 А] УДК 378.014.6 

5557. Токман А. А. Педагогічні засади формування моральних якостей кур-
сантів навчальних закладів МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Токман Андрій 
Андрійович ; Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Луган. ін-т Міжрегіон. акад. 
упр. персоналом]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-2873 А] УДК 378.015.31:17.022.1]:351.74(477) 

5558. Томащук О. Г. Підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного 
виховання до роботи у центрах інваспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Томащук Олена 
Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Луц. ін-т розв. людини Ун-ту 
"Україна"]. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 
100 пр. — [2010-6996 А] УДК 378.016:796.056.24 

5559. Трегубенко Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх 
дільничних інспекторів міліції у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Трегубенко Тетяна Валеріївна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби Ук-
раїни ім. Богдана Хмельницького, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — 
Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. 
— [2011-2879 А] УДК 378.015.3:351.741-05 

5560. Тульська О. Л. Формування професійної культури майбутніх екологів у 
процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Тульська Оксана Леонідівна ; Нац. 
акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Вінниц. держ. 
пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-7320 А] УДК 378.147:504 

5561. Удич З. І. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів до ор-
ганізації самовиховання старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Удич Зоряна Ігорівна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2885 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.5.015.311 
5562. Федик О. Л. Розвиток пізнавальної активності майбутніх офіцерів-при-

кордонників у процесі навчання фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Федик Олек-
сандр Леонідович ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель-
ницького. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2010-6829 А] УДК 378.015.31:356.13 

5563. Федоренко І. В. Підготовка майбутніх учителів-дефектологів до викорис-
тання новітніх комп'ютерних технологій у процесі корекційного навчання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педаго-
гіка" / Федоренко Ігор Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-2142 А] УДК 378.016:[376-051:004] 

5564. Федорина Т. П. Формування конструкторських умінь студентів агротех-
нічних спеціальностей у процесі навчання нарисної геометрії та інженерної графіки : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Федорина Тетяна Петрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, 
[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Кабінет Міністрів України]. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2236 А]
 УДК 378.016:514.18 

5565. Флегонтова Н. М. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до 
організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Флегонтова Наталія Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, 
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-6873 А] УДК 378.011.3-051 

5566. Халілова Ф. С. Система підготовки майбутніх учителів початкових 
класів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Халілова Фатіме Сітмеметівна ; Республік. вищ. навч. закл. 
"Крим. гуманіт. ун-т" (м. Ялта), [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Ялта 
(АР Крим), 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2010-7275 А]
 УДК 378.147:004 

5567. Хараджян Н. А. Педагогічні умови підготовки фахівців з економічної 
кібернетики засобами комп'ютерного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Харад-
жян Наталя Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-1815 А] 

 УДК 378.147:330.46 
5568. Харкавців І. Р. Розвиток педагогічної творчості вчителя у процесі про-

фесійної самореалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Харкавців Ірина Романівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2010. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6315 А] 

 УДК 378.091.21 
5569. Харченко О. О. Застосування інноваційних педагогічних технологій у 

природничо-науковій підготовці майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Харчен-
ко Олена Олександрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2011. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0558 А] 

 УДК 378.015.31 
5570. Хіміч І. Ю. Формування спеціальних умінь та навичок студентів вищих 

навчальних закладів у процесі навчання оздоровчого плавання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Хіміч Ігор Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-2907 А] УДК 378.016:797.212 

5571. Холмська Г. Д. Методика проектування програмно-педагогічних засобів 
з матеріалознавчих дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Холмська Ганна Дмитрівна ; 
Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 
К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 
100 пр. — [2011-2196 А] УДК 378.147:004 
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5572. Хоруженко Т. А. Методичні засади моніторингу якості фахової під-
готовки майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Хоруженко 
Тетяна Анатоліївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — Чернігів, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 
— 100 пр. — [2010-6831 А] УДК 378.014.6-051 

5573. Хор'яков В. А. Педагогічні умови гендерного виховання студентів у ви-
щих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Хор'яков Володимир Ана-
толійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Горлів. держ. пед. ін-т 
інозем. мов]. — Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6832 А] УДК 378.147:316.346.2 

5574. Царенко О. В. Педагогічні умови застосування навчально-ігрового проек-
тування у гуманітарній підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Царенко Оксана Василівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України 
ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-7324 А] УДК 378.147:351.746.1 

5575. Цуприк С. І. Підготовка студентів вищих педагогічних навчальних за-
кладів до роботи в літніх оздоровчих таборах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Цуприк 
Світлана Іванівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-2918 А] 

 УДК 378.016:379.8 
5576. Чебакова Ю. Г. Педагогічні умови формування мотивації до вивчення 

психолого-педагогічних дисциплін у студентів вищих технічних навчальних за-
кладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
рія та методика проф. освіти" / Чебакова Юлія Григорівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т 
ім. Михайла Коцюбинського, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т]. — Вінниця, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-2921 А]
 УДК 378.015.3:005.32 

5577. Чепорова Г. Є. Формування професійної компетентності майбутніх еко-
номістів у процесі навчання фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Чепорова 
Галина Євгенівна ; Херсон. держ. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 
Херсон, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2010-7114 А]
 УДК 378.016:33 

5578. Черенщикова Д. В. Позитивна психотерапія як засіб оптимізації педа-
гогічного спілкування у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагог. та вік. психологія" / Черенщи-
кова Дар'я Вікторовна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-
фаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-2033 А] УДК 378.015.3 

5579. Черній Л. В. Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх 
учителів іноземної мови в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Черній 
Людмила Віталіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Терно-
піль, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назви). — 100 пр. — [2011-0580 А]
 УДК 378.6.016:81'243](73) 
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5580. Черновол Н. М. Формування екологічної компетентності студентів ви-
щих технічних навчальних закладів у процесі технологічних практик : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Черновол Надія Миколаївна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України 
ім. Богдана Хмельницького, [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти Акад. пед. 
наук України]. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-7325 А] УДК 378.6:62 

5581. Чєн Н. В. Дидактичні умови організації інноваційного навчання у вищих 
педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Чєн Наталія Володимирівна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(33 назви). — 100 пр. — [2011-0585 А] УДК 378.147 

5582. Чистякова Л. О. Підготовка майбутніх учителів технологій до ор-
ганізації позаурочної діяльності учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Чистякова Людмила 
Олександрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кірово-
град, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2932 А]
 УДК 378.011.3-051:37.091.33 

5583. Чорній М. М. Підготовка майбутніх учителів до формування міжосо-
бистісних взаємин в учнівському колективі підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Чорній 
Мирослава Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тер-
нопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-7197 А]
 УДК 378.011.3-051 

5584. Шаран Р. В. Професійна підготовка магістрів інформаційних технологій 
в системі дистанційної освіти США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шаран Руслан Воло-
димирович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2010. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2010-7198 А] 

 УДК 378.018.43:004.4](73) 
5585. Шевель Б. О. Формування фахових компетенцій майбутніх інженерів-

педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Шевель Борис Олексадрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2039 А] 

 УДК 378.147:004 
5586. Шевченко О. П. Педагогічні умови використання кейс-методу в процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Шевченко Олена Петрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Луганськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2154 А]
 УДК 378.091.313 

5587. Шерстюк Л. В. Диференціація навчання іноземної мови студентів нефіло-
логічних спеціальностей вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Шерстюк Людмила 
Валеріївна ; Криворіз. держ. пед. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — 
Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 120 пр. — [2011-0599 А] УДК 378.147:811'243 
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5588. Шестопал О. В. Формування професійних знань майбутніх учителів 
іноземної мови засобами мультимедіа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шестопал Ольга 
Володимирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2954 А]
 УДК 378.14:811.11]:004 

5589. Шестопалова І. О. Індивідуалізація навчання іноземних мов у вищій 
школі Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шестопалова Ірина Олек-
сандрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. 
— Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6597 А]
 УДК 378.147.091.31-059.1:81'243](410) 

5590. Шигонська Н. В. Підготовка студентів медичних спеціальностей до про-
фесійної взаємодії засобами моделювання комунікативних ситуацій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Шигонська Наталя Вікторівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 
Житомир, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2199 А]
 УДК 378.147:316.77 

5591. Ших Н. В. Формування інформаційно-комунікаційної культури майбут-
ніх вчителів природничо-математичних дисциплін у професійній підготовці : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-
дика проф. освіти" / Ших Надія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 
освіти" НАПН України, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-7200 А] 

 УДК 378.011.3-051:5 
5592. Шупта І. М. Підготовка майбутніх менеджерів сфери агропромислового 

комплексу до попередження конфліктів в управлінській діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Шупта Ірина Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Кіровоград, 2011. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2011-1195 А] 

 УДК 378.147:631.15-057.212 
5593. Щербань М. П. Формування правової культури студентів вищих аграр-

них навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації : автореф. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Щербань Мико-
ла Петрович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т вищ. освіти НАПН Ук-
раїни]. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-0628 А] УДК 378.6:63 

5594. Щоголєва І. В. Формування комунікативних умінь майбутніх менед-
жерів туризму у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Щоголєва Інна Валентинівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка, [Держ. льотна акад. України]. — Кіровоград, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2986 А] УДК 378.016:338.48 

5595. Юрчак В. В. Диференційований підхід у музично-теоретичній підготов-
ці майбутніх учителів музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Юрчак Вікторія Володи-
мирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2991 А] 

 УДК 378.091.26:78.01 
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5596. Ярославська Л. І. Дидактичні умови подолання педагогічних бар'єрів у 
процесі навчального співробітництва викладачів і студентів : автореф. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Ярославська 
Людмила Ігорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0637 А] УДК 378.147 

5597. Ященко Е. М. Формування комунікативної культури студентів у нав-
чально-виховному процесі вищих навчальних закладів економічного профілю : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та мето-
дика виховання" / Ященко Елеонора Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 
пробл. виховання, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6560 А] УДК 378.015.311 

379.8 Дозвілля 

На ступінь кандидата 
5598. Корнієнко Т. М. Організація дозвілля школярів у вітчизняній педаго-

гічній думці (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Корнієнко Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
роди. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3496 А]
 УДК 379.81.091(477)"18/19" 

5599. Любченко О. М. Парк в контексті дозвіллєво-розважальних парадигм 
європейської культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Любченко Оксана Миколаївна ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-2619 А] УДК 379.844:712.253](477) 

5600. Поліщук Л. О. Соціально-культурна діяльність клубів України (кін. ХХ — 
поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Поліщук Людмила Олександрівна ; Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв. — К., 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-0403 А] УДК 379.8:061.23](477)"19/20" 

39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

391/395 Народний одяг. Звичаї, традиції. Життя народу.  
Церемоніал 

На ступінь доктора 
5601. Мойсей А. А. Календарна обрядовість східнороманського населення Бу-

ковини у контексті етнокультурних процесів другої половини ХІХ — початку ХХІ ст. 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / 
Мойсей Антоній Аркадійович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—35 (59 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0331 А] УДК 398.332(477.8)"18/20" 

На ступінь кандидата 
5602. Боян С. П. Весняно-літня календарна обрядовість бойків (кінець ХІХ ст. 

— 1930-ті роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.05 "Етнологія" / Боян Світлана Петрівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-6564 А] УДК 398.332.1/.2(477.86/.87)"18/19" 
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5603. Випасняк А. І. Традиційне скотарство українського населення Східної 
Галичини (90-ті рр. ХІХ — 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Випасняк Андрій Іванович ; Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18—19. — 100 пр. — [2010-6567 А] УДК 39:636(477.83/.86)"1890/1930" 

5604. Гамза В. І. Культура та побут тернівських болгар в ХІХ — першій по-
ловині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 
"Етнологія" / Гамза Володимир Ілліч ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. 
— Миколаїв, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1871 А]
 УДК 392(=163.2)(477.7)"18/19" 

5605. Демедюк М. В. Національна специфіка української народної казки : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 "Фольклорис-
тика" / Демедюк Марина Валентинівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т на-
родознав. НАН України]. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. 
— [2010-6413 А] УДК 398.21(=161.2) 

5606. Линюк О. М. Жінка в українській обрядовій культурі (др. пол. ХІХ—ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія 
та історія культури" / Линюк Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мис-
тецтв. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. облк. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв), та під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2011-0275 А] УДК 392.37(477)"18/19" 

5607. Пилипак М. А. Весільна обрядовість Східного Поділля середини ХХ — 
початку ХХІ століття : типологія, специфіка, динаміка та географія побутування : (на 
матеріалі картографування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Пилипак Максим Анатолійович ; НАН України, Ін-т 
мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0388 А] 

 УДК 392.4(477.43/.44)"19/20" 
5608. Побережник І. В. Алкогольні напої у традиційній культурі українського 

населення північної частини Буковини та Хотинського повіту Бессарабської губернії: 
історико-етнологічний аспект : (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Побе-
режник Інна Валеріївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-0399 А] УДК 392.86(477.85+498.7)"18/19" 

5609. Подолюк С. М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: 
етноісторична обумовленість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Подолюк Світлана Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2011. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0401 А] 

 УДК 392.51(=161.2) 
5610. Сінельнікова В. В. Традиційна культура та побут українців Нижнього 

Поволжя : (кінець XVII — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Сінельнікова Валентина Володимирівна ; 
НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсько-
го, [Київ. нац. ун-т культури та мистецтв]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-0483 А] УДК 39(470.44/.47)(=161.2) 
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5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  
Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 
5611. Адаменко М. І. Інформаційне та технічне забезпечення екологічної без-

пеки критично небезпечних промислових об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Адаменко Микола 
Ігоревич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (39 назв). — 100 пр. — [2011-1041 А] УДК 504.61 

5612. Бардась А. В. Теоретико-методологічні засади формування стратегії 
еколого-економічного управління продуктивними потоками шахт : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокорис-
тування та охорони навколиш. середовища" / Бардась Артем Володимирович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (43 назви). — 100 пр. — [2011-1449 А] УДК 502.17:622.3 

5613. Лісовий М. М. Екологічні особливості видового стану ентомологічного 
біорізноманіття агроландшафтів Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Лісовий Микола Михайлович ; 
Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (44 назви). — 100 пр. — [2010-6771 А] УДК 502.17(477) 

5614. Лукашов Д. В. Екологічне нормування забруднення важкими металами 
прісноводних екосистем України з використанням організмів-акумуляторів : (на прикл. 
молюсків) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-
логія" / Лукашов Дмитро Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 100 пр. — [2011-1220 А]
 УДК 502.51(28):574.58:594 

5615. Міхєєв О. В. Опосередковані інформаційні процеси ссавців у лісових біо-
геоценозах південного сходу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Міхєєв Олексій Володимирович ; Дніпро-
петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 42 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—39 (85 назв). — 100 пр. — [2010-6517 А] УДК 502.172:599](477) 

На ступінь кандидата 
5616. Боднар О. М. Системне моделювання у вирішенні задач природокорис-

тування на основі космічного геомоніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Боднар Олена 
Миколаївна ; Держ. установа "Наук. центр аероекосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук 
НАН України". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-7170 А] УДК 502.175:528.8.04 

5617. Борщевська І. М. Оцінка екологічного стану агроекосистем у зоні впли-
ву ВАТ "Волинь-Цемент" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Борщевська Ірина Мелентіївна ; М-во аграр. політики та 
продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування]. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2011-2317 А] УДК 504.5(477.81) 

5618. Воробйов С. Г. Захист територій, прилеглих до породних відвалів, від 
надходження забруднювальних речовин : (на прикл. Луган. обл.) : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Воробйов 
Сергій Германович ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(21 назва). — 100 пр. — [2011-2363 А] УДК 504.5(477.61) 

5619. Горбачевський А. М. Удосконалення методів хімічного моніторингу ток-
сичних металів Tl, Hg, Cd, Pb, Ba в об'єктах довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Горбачевський Андрій Ми-
колайович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2400 А]
 УДК 504.5:546.3 

5620. Горобченко Д. В. Організаційно-економічні основи управління екологіч-
ним боргом в контексті сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навко-
лиш. середовища" / Горобченко Денис Володимирович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 
2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2011-1881 А] УДК 502.13 

5621. Добрянська Л. О. Стратегічний потенціал еколого-економічної безпеки 
регіонального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-
ща" / Добрянська Любов Олександрівна ; Сум. держ. ун-т, [Рада по вивч. продуктив. 
сил України НАН України]. — Суми, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3264 А] УДК 502.13:332.14 

5622. Жигаленко О. А. Флора, рослинність та созологічна цінність Ічнян-
ського національного природного парку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Жигаленко Олександр Анатолійович ; НАН 
України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — К., 2011. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (18 назв). — 100 пр. — [2011-3318 А] УДК 502.211:581.9](477.51-751.3) 

5623. Іванченкова Л. В. Організаційно-економічне забезпечення реалізації 
природозберігаючої функції підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 
навколиш. середовища" / Іванченкова Лариса Володимирівна ; НАН України, Ін-т 
пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0789 А] УДК 502.171:334 

5624. Качмар Н. В. Міграція та акумуляція Pb2+ i Cd2+ у системі "ґрунт-рос-
лина" в умовах західного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Качмар Наталія Василівна ; Львів. 
нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Львів. нац. аграр. ун-т 
М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2011-3418 А] 

 УДК 504.5:[546.815+546.48](477.8) 
5625. Кириченко О. В. Поліпшення екологічного стану об'єктів, стічні та по-

верхневі води яких забруднені нафтопродуктами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Кириченко Оксана Ва-
силівна ; М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. екол. акад. 
післядиплом. освіти та упр., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2011-2506 А] 

 УДК 504.5:665.7 
5626. Лізогуб Р. П. Економічні аспекти формування та управління екологіч-

ними витратами на підприємствах вугільної промисловості : автореф. дис. на здобут-
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тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування 
та охорони навколиш. середовища" / Лізогуб Римма Петрівна ; Донец. держ. ун-т 
упр. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-6652 А] УДК 502.1:622.012 

5627. Маджд С. М. Поліпшення екологічного стану та удосконалення контро-
лю техносфери навколо об'єктів експлуатації і ремонту авіаційної техніки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 
Маджд Світлана Михайлівна ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Нац. 
авіац. ун-т]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр: с. 17—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2010-7235 А] УДК 502.17:629.73 

5628. Ніколаєв А. М. Гідролого-геохімічна оцінка стану річок урбанізованої 
території : (на прикл. м. Чернівці) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук. : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ре-
сурсів" / Ніколаєв Андрій Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 
— Чернівці, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-0933 А]
 УДК 502.171:556.531](477.85) 

5629. Петік В. О. Удосконалення заходів захисту ґрунтових вод від забруднен-
ня вуглеводнями поблизу об'єктів нафтопромислового комплексу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Петік Вяче-
слав Олексійович ; М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. 
екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Держ. п-во 
"Укр. Держ. голов. н.-д. і вироб. ін-т інж.-техн. і екол. вишукувань УкрНДІІНТВ" М-ва 
регіон. розв. та буд-ва України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-7253 А] УДК 502.17:[556.388:665.6/.7 

5630. Радомська М. М. Підвищення екологічної безпеки паливозаправних 
об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 
безпека" / Радомська Маргарита Мирославівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1372 А]
 УДК 504.5:629.735.082 

5631. Сидоренко В. Л. Комплексне оцінювання екологічних наслідків від 
аварій на складах боєприпасів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Сидоренко Володимир Леонідович ; М-во екол. 
та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Нац. ун-т 
цивіл. захисту України М-ва надзвичайних ситуацій України]. — К., 2010. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2010-7261 А] УДК 504.61 

5632. Смаглій В. О. Еколого-економічна ефективність вапнування у зоні 
радіоактивного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-
довища" / Смаглій Віктор Олександрович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-
тування, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 
України]. — Рівне, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 
[2011-1790 А] УДК 502.521:631.415.2 

5633. Федоряк М. М. Аранеоіндикація урбоекосистем : (на прикл. України) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 
Федоряк Марія Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (49 назв). — 100 пр. — [2011-0547 А]
 УДК 502.175(477) 
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5634. Ходосовцева Ю. А. Ліхеноіндикація якості атмосферного повітря ур-
банізованих ландшафтів Ялтинського амфітеатру : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук. : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ходосовцева Юлія Анато-
ліївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нікіт. бот. сад — Нац. наук. центр НААН 
України]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2011-1024 А] УДК 502.3:551.515](477.75) 

5635. Шевченко Т. І. Організаційно-економічні засади формування еколого-
орієнтованої системи управління вторинними ресурсами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 
охорони навколиш. середовища" / Шевченко Тетяна Іванівна ; Сум. держ. ун-т. — 
Суми, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-2948 А] УДК 502.174 

51 Математика 

514 Геометрія  

На ступінь доктора 

5636. Максименко С. І. Деформації уздовж орбіт потоків та їх застосування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Гео-
метрія та топологія" / Максименко Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т математики. 
— К., 2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (29 назв) та в підрядк. прим. — 130 пр. — 
[2011-2628 А] УДК 515.14/.16 

На ступінь кандидата 

5637. Анісімов К. В. Геометричне моделювання сім'ї кривих з урахуванням 
впливу попередніх елементів на наступні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Анісімов Кос-
тянтин Віталійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. техн. ун-т "Харків. по-
літехн. ін-т"]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-2201 А] УДК 514.18 

5638. Демчишин А. А. Геометричне моделювання очищення парових потоків 
матеріалів у вакуумі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Демчишин Анатолій Анатолійо-
вич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., 
[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0126 А] УДК 514.1:621.793.1 

5639. Ефтехарінасаб Каве. Гауссова кривина і многовиди Фреше : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія та 
топологія" / Ефтехарінасаб Каве ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2011. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3298 А] 

 УДК 514.76+515.16 
5640. Самостян В. Р. Вплив геометричних вимог на процеси дискретного мо-

делювання криволінійних об'єктів будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Самостян 
Віктор Русланович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2011-2796 А] 

 УДК 514.18 
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517 Аналіз 

На ступінь доктора 
5641. Єгорова І. Є. Метод оберненої задачі та неспадні розв'язки нелінійних 

еволюційних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Єгорова Ірина Євгенівна ; НАН України, Ін-т матема-
тики, [Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна]. — К., 2010. — 28 с. — 
Бібліогр.: с. 23—25 (32 назви). — 100 пр. — [2010-6744 А] УДК 517.955.8 

5642. Кирилич В. М. Задачі з вільними межами для гіперболічних рівнянь з 
частинними похідними першого порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Кирилич Володимир Михай-
лович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (34 назви). — 100 пр. — [2010-6343 А] 

 УДК 517.956 
5643. Король І. І. Дослідження існування і побудова розв'язків крайових задач : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Дифе-
ренц. рівняння" / Король Ігор Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ужго-
род. нац. ун-т]. — К., 2010. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — 100 пр. — 
[2010-7022 А] УДК 517.544 

5644. Теплінський О. Ю. Динаміка ергодичних дифеоморфізмів кола та пов'я-
заних із ними систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Теплінський Олексій Юрійович ; НАН 
України, Ін-т математики. — К., 2010. — 30 с. — Бібліогр.: с. 24—26 (34 назви). — 
130 пр. — [2010-6826 А] УДК 517.9 

На ступінь кандидата 
5645. Арсірій А. В. Лінійні системи керування багатозначними траєкторіями з 

термінальним критерієм якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.09 "Варіаційне числення та теорія оптимального керуван-
ня" / Арсірій Анастасія Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 
2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0013 А]
 УДК 517.977.5 

5646. Василенко Г. А. Математичне моделювання нелінійних процесів фазової 
синхронізації та хаосу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Василенко Ганна Анатоліїв-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Міжнар. наук.-навч. центр інформ. тех-
нологій та систем НАН України і МОН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2011-1689 А] УДК 517.938 

5647. Вереш К. Й. Крайові задачі математичної фізики з випадковими факто-
рами : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Тео-
рія ймовірностей та мат. статистика" / Вереш Каталін Йожефівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-0682 А] УДК 517.544 

5648. Власій О. Д. Задачі з нелокальними умовами для рівнянь і систем рів-
нянь із частинними похідними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Власій Олег Дмитрович ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Під-
стригача НАН України]. — Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр: с. 17—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-7202 А] УДК 517.956 
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5649. Горохова О. М. Апроксимативні характеристики слабких розв'язків опе-
раторних рівнянь за дискретною інформацією : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Горохова Олена Ми-
колаївна ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр: с. 13—15 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-7203 А] УДК 517.5 

5650. Горюнов А. С. Одновимірні диференціальні оператори з узагальненими 
функціями в коефіцієнтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Горюнов Андрій Сергійович ; НАН України, 
Ін-т математики. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. 
прим. — 130 пр. — [2010-7176 А] УДК 517.984.5 

5651. Грушевой Р. В. Про системи підпросторів гільбертового простору : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Грушевой Роман Васильович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2010. 
— 19 с. — Бібліогр: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2010-7205 А] УДК 517.98 

5652. Губаль О. Б. Адитивні та неадитивні міри на ультраметричних просторах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Губаль Олександра Богданівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2011. 
— 14 с. — Бібліогр.: с. 11 (4 назви). — 100 пр. — [2011-2413 А] УДК 517.518.1 

5653. Добродзій Т. В. Метод усереднення в задачах оптимального керування 
звичайними диференціальними рівняннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Добродзій Тетяна Ва-
силівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3263 А] УДК 517.9 

5654. Климюк Ю. Є. Математичне моделювання просторових нелінійних син-
гулярно збурених процесів типу "фільтрація-конвекція-дифузія" у пористих середо-
вищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 
моделювання та обчисл. методи" / Климюк Юрій Євгенійович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — 
Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (31 назва). — 100 пр. — 
[2011-2512 А] УДК 517.954:519.6 

5655. Красікова І. В. Вузькі оператори на просторах Lоо (µ) і пов'язані з ними 
питання геометрії просторів вимірних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Красікова Ірина Володи-
мирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1650 А] 

 УДК 517.982 
5656. Кушнір В. П. Абсолютна стійкість розв'язків лінійних параболічних ди-

ференціально-різницевих рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Кушнір Валентина Петрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористуван-
ня]. — К., 2010. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (11 назв). — 100 пр. — [2010-7055 А] 

 УДК 517.9 
5657. Митрофанов М. А. Неперервні відображення на банахових просторах. 

Апроксимація та зв'язок з алгебрами аналітичних функцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Митрофанов Ми-
хайло Аркадійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-
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ника", [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН 
України]. — Івано-Франківськ, 2010. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—15 
(23 назви). — 100 пр. — [2011-2963 А] УДК 517.98 

5658. Молчанюк І. В. Диференціальні системи керування з нечіткими пара-
метрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.09. "Варіаційне числення та теорія оптимал. керування" / Молчанюк Ірина Во-
лодимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. держ. акад. буд-ва і архіт.]. 
— Одеса, 2010. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. 
— [2010-7302 А] УДК 517.977.5 

5659. Печерний В. А. Виникнення, розвиток та зникнення детермінованого 
хаосу в маятникових і електропружних системах з обмеженим збудженням : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 
та обчисл. методи" / Печерний Володимир Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2011. — 24 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв) та в підрядк. прим. — 130 пр. — [2011-0948 А] 

 УДК 517.938:534.17 
5660. Потьомкін М. Ю. Асимптотична динаміка нелінійних пружних пластин 

з пам'яттю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.03 "Мат. фізика" / Потьомкін Михайло Юрійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т 
низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2752 А] УДК 517.93 

5661. Семенів О. В. Методи та алгоритми ідентифікації в задачах моніторингу 
і прогнозування стану рослинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Семенів Олег 
Володимирович ; НАН України, Нац. косм. агентство України, Ін-т косм. дослідж. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-2803 А]
 УДК 517.977 

5662. Стонякін Ф. С. Компактні характеристики відображень та їх застосу-
вання до інтегралу Бохнера у локально опуклих просторах : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Стонякін Федір 
Сергійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна НАН 
України, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (24 назви). — 100 пр. — [2011-2847 А] УДК 517.98 

5663. Сукретний К. М. Про *-зображення деформацій канонічних комутацій-
них співвідношень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Сукретний Костянтин Михайлович ; НАН України, 
Ін-т математики. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2850 А]
 УДК 517.98 

5664. Фекета П. В. Інтегральні множини диференціальних рівнянь та їх стій-
кість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Ди-
ференц. рівняння " / Фекета Петро Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15 (10 назв). — 100 пр. 
— [2011-1812 А] УДК 517.928 

5665. Шпаківський В. С. Інтегральні теореми для моногенних функцій в три-
вимірній гармонічній алгебрі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Шпаківський Віталій Станіславович ; НАН 
України, Ін-т математики. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-1274 А] УДК 517.9 



   

 
251

5666. Юрків М. І. Голоморфні в півплощині функції покращеного регулярного 
зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.01 "Мат. аналіз" / Юрків Мар'яна Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2989 А] УДК 517.5 

5667. Якименко Д. Ю. Унітаризація зображень примітивних частково впоряд-
кованих множин ручного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Якименко Данило Юрійович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т математики. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. 
— [2011-2994 А] УДК 517.98 

5668. Янченко С. Я. Дослідження апроксимативних характеристик класів функ-
цій багатьох змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Янченко Сергій Якович ; НАН України, Ін-т матема-
тики. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-1199 А] УДК 517.5 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 
5669. Блюсс О. Б. Ентропійні методи в задачах нечіткої кластеризації : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. 
основи інформатики та кібернетики" / Блюсс Олег Борисович ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-1525 А] УДК 519.237.8 

5670. Голомозий В. В. Ергодичність та стійкість майже однорідних ланцюгів 
Маркова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Голомозий Віталій Вікторович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). 
— 100 пр. — [2011-3183 А] УДК 519.217.2 

5671. Кликавка Б. М. Тауберові теореми для випадкових полів із сингулярнос-
тями у спектрі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Кликавка Борис Миколайович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2010-6419 А] УДК 519.21 

5672. Марценюк Є. О. Методи параметричної ідентифікації дискретних моде-
лей динамічних систем, що гарантують задану точність : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-
ди" / Марценюк Євгенія Олексіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. 
екон. ун-т]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-0913 А] УДК 519.24 

5673. Масютка О. Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних 
процесів в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Масютка 
Олександр Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2011-0305 А] УДК 519.21 

5674. Полоцький С. В. Мартингали, пов'язані з гіллястим випадковим блуканням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія 
ймовірностей та мат. статистика" / Полоцький Сергій Вікторович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6905 А] УДК 519.21 
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5675. Фролов В. П. Метод формування структур систем безперебійного електро-
постачання стартових комплексів ракет-носіїв на основі моделювання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.06 "Наземні комплекси, стар-
тове обладн." / Фролов Віктор Петрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-6956 А] УДК 519.252 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 
5676. Міненко П. О. Фільтраційні ітераційні методи й критерії стійких розв'яз-

ків екстремальних обернених лінійних задач гравіметрії та магнітометрії : (на прикл. 
руднопошук. задач) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
спец. 04.00.05 "Геол. інформатика" / Міненко Павло Олександрович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — К., 2010. — 40 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 32—35 (37 назв). — 120 пр. — [2010-6810 А] УДК 519.6:[550.831+550.838] 

На ступінь кандидата 
5677. Білоус М. В. Математичне моделювання динаміки деформування багато-

компонентних тіл з зосередженими масами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Білоус 
Максим Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6604 А] 

 УДК 519.6:539.3:004.942 
5678. Зражевський О. Г. Системний підхід до відновлення функціональних 

залежностей нестаціонарних часових рядів різної структури : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія опти-
мал. рішень" / Зражевський Олексій Григорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. по-
літехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-3353 А] УДК 519.6 

5679. Машницький М. О. Інтерполяція багатовимірних функцій різницевими 
методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. 
моделювання та обчисл. методи" / Машницький Максим Олександрович ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-0916 А] УДК 519.65 

5680. Турчин О. Я. Моделі та методи комбінаторної оптимізації та їх застосу-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Сис-
тем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Турчин Олександр Ярославович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2011-2884 А] УДК 519.16 

5681. Фільченко Д. В. Моделювання та ідентифікація в лінійно-квадратичних 
задачах імітації, прогнозування та оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 
Фільченко Дмитро Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Сум. держ. ун-т]. 
— К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (8 назв). — 130 пр. — [2011-0554 А] 

 УДК 519.7 
5682. Чабан Ф. В. Чисельне моделювання взаємодії фізико-механічних полів у 

п'єзоелектриках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.07 "Обчисл. математика" / Чабан Федір Володимирович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). 
— 100 пр. — [2011-2920 А] УДК 519.6 
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519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 
5683. Колодій З. О. Моделювання флікер-шуму для встановлення природи йо-

го енергетичного спектра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Колодій Зеновій Олексійо-
вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 34—37 (32 назви). — 100 пр. — [2011-2527 А] УДК 519.87:621.391.822.3 

5684. Мащенко С. О. Індивідуально-оптимальні рівноваги в некооперативних 
іграх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Сис-
тем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Мащенко Сергій Олегович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 28—30 (39 назв). — 100 пр. 
— [2011-1987 А] УДК 519.8 

На ступінь кандидата 
5685. Баранов О. В. Математичні моделі та методи комбінаторної оптимізації 

на класах множин перестановок у геометричному проектуванні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та об-
числ. методи" / Баранов Олексій Васильович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 
Х., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-7281 А]
 УДК 519.854 

5686. Бєленька Г. В. Математичні методи діагностування фінансової стабіль-
ності банківського сектору України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Бєленька Ганна Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана", [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3046 А] УДК 519.86:336.71(477) 

5687. Бойко Т. М. Математичні моделі систем, що структурно розвиваються, 
їх дослідження та застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Бойко Тетяна Ми-
колаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2306 А] УДК 519.87:681.5.07 

5688. Гаврилюк В. І. Математичне моделювання квазіідеальних процесів із 
післядією в областях з вільними межами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Гаврилюк 
Володимир Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-
фаника", [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2011-2365 А] УДК 519.87 

5689. Григорова Т. А. Математичне моделювання теплових процесів обробки 
порошкових матеріалів : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Григорова Тетяна Альбер-
тівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла 
Остроградського]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 
100 пр. — [2011-1467 А] УДК 519.86:62-492.2 

5690. Заморьонов М. В. Напівмарківські моделі автоматизованих ліній та їх 
елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. 
моделювання та обчисл. методи" / Заморьонов Михайло Вадимович ; Нац. металург. 
акад. України, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3338 А] УДК 519.87 
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5691. Ольшанський С. В. Розв'язання задач динаміки сферичного тіла змінної 
маси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Тео-
рет. механіка" / Ольшанський Станіслав Васильович ; НАН України, Ін-т приклад. ма-
тематики і механіки, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Донецьк, 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-1730 А]
 УДК 531.3:519.87 

5692. Смірнова В. С. Математичне моделювання та чисельний аналіз неізо-
термічних режимів транспорту природного газу по ділянці газопроводу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделю-
вання та обчислюв. методи" / Смірнова Вікторія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ра-
діоелектроніки. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-2006 А] УДК 519.86:533 

5693. Сосюрка О. С. Побудова математичної моделі і розв'язання задачі по-
криття компактної багатогранної множини набором прямих паралелепіпедів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моде-
лювання та обчисл. методи" / Сосюрка Олена Сергіївна ; НАН України, Ін-т пробл. 
машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-1658 А] УДК 519.853.7 

5694. Тарасов А. Л. Байєсівські процедури розпізнавання при гліомах голов-
ного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Тарасов Андрій Леонтійович ; НАН 
України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2010. — 22 с. : іл.. табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6550 А] УДК 519.87:616.831-006 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

521 Теоретична астрономія. Небесна механіка 

На ступінь доктора 
5695. Петрук О. Л. Acceleration of cosmic rays in shell supernova remnants = 

Прискорення космічних променів в оболонкових залишках наднових зір : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, 
радіоастрономія" / Петрук Олег Леонідович ; НАН України, Голов. астроном. обсер-
ваторія, [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача]. — К., 
2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—37 (85 назв). — 100 пр. — [2011-0947 А] 

 УДК 524.354:524.1 
5696. Федоров Ю. І. Кінетика космічних променів у геліосферних магнітних 

полях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліо-
фізика і фізика Соняч. системи" / Федоров Юрій Іванович ; НАН України, Голов. 
астроном. обсерваторія. — К., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—33 (89 назв). — 
100 пр. — [2011-0545 А] УДК 523.9 

На ступінь кандидата 
5697. Задорожна Л. В. Електродинамічні та гравітаційні прояви космічних струн : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Тео-
рет. фізика" / Задорожна Лідія Володимирівна ; НАН України, Ін-т теорет. фізики 
ім. М. М. Боголюбова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 16 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0778 А] УДК 524.7 

5698. Коваленко Н. С. Динамічна та фізична еволюція комети 95Р/Хірон 
(2060) та обраних кентаврів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
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наук : спец. 01.03.01 "Астрометрія і небес. механіка" / Коваленко Наталія Сергіївна ; 
Нац. авіац. ун-т, [Київ. нац. ун-т, Наук.-просвіт. центр "Київ. планетарій" т-ва "Знан-
ня" України]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. 
— 100 пр. — [2011-1502 А] УДК 523.6 

5699. Сергієнко О. М. Динаміка розширення та великомасштабна структура 
Всесвіту в космологічних моделях із скалярним полем як темною енергією : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, 
радіоастрономія" / Сергієнко Ольга Миколаївна ; НАН України, Голов. астроном. 
обсерваторія, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—21 (44 назви). — 100 пр. — [2011-0992 А] УДК 524.8 

5700. Сибірякова Є. С. Застосування комбінованого методу ПЗЗ-спостережень 
для формування каталогу положень та елементів орбіт геосинхронних космічних 
об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.03.01 "Астрометрія і небес. механіка" / Сибірякова Євгенія Сергіївна ; НАН Ук-
раїни, Голов. астроном. обсерваторія, [НДІ "Миколаїв. астроном. обсерваторія"]. — 
К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (34 назви). — 100 пр. — [2011-0995 А]
 УДК 521.95+523.44 

5701. Терещенко А. О. Особливості динаміки газопилової речовини в неси-
метричних гравітаційних полях небесних тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.01 "Астрометрія і небес. механіка" / Терещенко 
Андрій Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 11—13 (26 назв). — 100 пр. — [2011-0515 А] УДК 521.14 

5702. Чеснок Н. Г. Фотометрична та спектральна змінність випромінювання 
активних ядер галактик в оптичному та рентгенівському діапазонах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук. : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, 
радіоастрономія" / Чеснок Надія Григорівна ; НАН України, Голов. астроном. обсер-
ваторія. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (26 назв). — 100 пр. — 
[2011-1030 А] УДК 527.7/.8 

528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 
Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь доктора 
5703. Бутенко О. С. Методологія прогнозування розвитку аномалій антропо-

генного походження на основі логіко-алгебраїчних моделей комплексування даних 
моніторингу екосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Бутенко Ольга Станіславівна ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 35 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 29—32 (37 назв). — 100 пр. — [2011-2130 А] УДК 528.8 

На ступінь кандидата 
5704. Анпілова Є. С. Оцінка якості поверхневих вод методами сучасних 

геоінформаційних технологій : (на прикл. р. Сіверський Донець) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Анпілова 
Євгенія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Ін-т пробл. нац. безпеки при Раді 
нац. безпеки та оборони України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-3011 А] УДК 528.8:556.5](282.247.364) 

5705. Білоус М. В. Розроблення методики спостережень за переміщеннями 
тунелів метрополітену на стадії будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / 
Білоус Микола Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 16 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0661 А] УДК 528.48 

5706. Дем'яненко Р. А. Методика і технологія геодезичного забезпечення гео-
метричних параметрів ліфтових комплексів висотних споруд : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та 
картографія" / Дем'яненко Роман Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 
2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1696 А] 

 УДК 528.48 
5707. Кондратюк О. В. Геоінформаційне забезпечення делімітації та демарка-

ції державного кордону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Кондратюк Олена 
Василівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15 (9 назв). — 120 пр. — [2011-1703 А] УДК 528.4 

5708. Малашевський М. А. Врахування рельєфу при визначенні площ фі-
зичної поверхні місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Малашевський Микола 
Андрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2011-0905 А] УДК 528.48 

5709. Орещенко А. В. Тривимірні реалістичні картографічні моделі: теорія і 
практика створення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.12 "Геогр. картографія" / Орещенко Андрій Васильович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-1731 А] УДК 528.952 

5710. Остапчук А. А. Балістичний гравіметр з двовимірним відеозображен-
ням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.01 "При-
лади та методи вимірювання мех. величин" / Остапчук Анна Анатоліївна ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-2229 А] УДК 528.563 

5711. Петров О. А. Картографічне забезпечення ведення державного земель-
ного кадастру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.12 "Геогр. картографія" / Петров Олексій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-6949 А] УДК 528.9:332.3 

53 Фізика 

532 Загальні питання механіки рідин.  
Механiка рiдин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 
5712. Гуржій О. А. Хаотична адвекція рідини вихровими течіями : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, 
газу та плазми" / Гуржій Олександр Андрійович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. 
— К., 2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—36 (29 назв). — 100 пр. — [2010-7287 А]
 УДК 532.5 

5713. Семенов Ю. А. Нелінійні нестаціонарні задачі плоских течій з вільними 
межами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Ме-
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ханіка рідини, газу та плазми" / Семенов Юрій Асафійович ; НАН України, Ін-т 
гідромеханіки. — К., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (35 назв). — 100 пр. — 
[2011-2117 А] УДК 532.528 

5714. Шквар Є. О. Математичне моделювання турбулентних течій при ком-
бінованому управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Шквар Євгеній Олексійович ; 
НАН України, Ін-т гідромеханіки, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 34—38 (42 назви). — 100 пр. — [2011-1273 А] УДК 532.526 

На ступінь кандидата 
5715. Беженар Р. В. Тривимірна модель екогідродинаміки мілких водойм та 

прибережної зони морів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Беженар Роман Васильо-
вич ; НАН України, Ін-т гідромеханіки, [Ін-т пробл. мат. машин і систем]. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0656 А] 

 УДК 532.543 
5716. Бєлих С. П. Теоретичне моделювання й оптимізація лінз на основі 

рідких кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / Бєлих Світлана Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-6482 А]
 УДК 532.738:535.2 

5717. Біліщук В. Б. Удосконалені методи обертової краплі та пристрій для 
дослідження динамічного міжфазного натягу розчинів поверхнево-активних речо-
вин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "При-
лади і методи контролю та визначення складу речовин" / Біліщук Віктор Борисович ; 
Івано-Фраків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2011-1966 А] УДК 532.61 

5718. Бойко О. П. Особливості орієнтації ліотропних хромонічних нематичних 
рідких кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. та рідких кристалів" / Бойко Олександр Петро-
вич ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— 100 пр. — [2011-2304 А] УДК 532.783 

5719. Димитрієва Н. Ф. Моделювання турбулентних течій розведених роз-
чинів полімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Димитрієва Наталія Федорівна ; 
НАН України, Ін-т гідромеханіки. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-3254 А] УДК 532.517.4 

5720. Кіріян С. В. Структурні властивості епітропно-рідкокристалічних шарів 
немезогенних рідин і мастил на їх основі поблизу поверхні метала : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та моле-
куляр. фізика " / Кіріян Сергій Вікторович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 
Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-1501 А]
 УДК 532.783 

5721. Кулик К. М. Локалізовані вихорові об'єкти у двовимірній гідродинаміці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Тео-
рет. фізика" / Кулик Костянтин Миколайович ; НАН України, Ін-т монокристалів. — 
Х., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1918 А] 

 УДК 532.5 
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5722. Решетняк В. В. Концепція оцінювання ефективності гідрогармати та 
вибір раціональної конструкції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Решетняк Віктор Ві-
талійович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0974 А] 

 УДК 532.5 
5723. Храпійчук Г. В. Бародифузія у медико-біологічних об'єктах і молеку-

лярних рідинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
03.00.02 "Біофізика" / Храпійчук Галина Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 
100 пр. — [2010-7277 А] УДК 532.72:536.764 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь доктора 
5724. Луценко В. В. Колективні явища в плазмі з енергійними йонами в тока-

маках та стелараторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Луценко Вадим Васильович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т ядер. дослідж. НАН України]. — Х., 2011. — 30 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 24—26 (33 назви). — 100 пр. — [2011-5035 А] УДК 533.9 

На ступінь кандидата 
5725. Бондаренко В. М. Вплив осаджених і перетворених плівок на де-

градацію коефіцієнта відбиття внутрішніх дзеркал у оптичних діагностиках плазми 
термоядерних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Бондаренко Владислав Миколайович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т фізики плазми Нац. наук. центру "Харків. 
фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — Х., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13. — 
100 пр. — [2011-2309 А] УДК 533.9 

5726. Борецький В. Ф. Фізичні особливості багатокомпонентної плазми елект-
родугового розряду у потоці газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Борецький В'ячеслав Францович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-4860 А] УДК 533.9 
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— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 110 пр. — [2011-2420 А] УДК 533.6.011.6 

5728. Євсюков А. М. Циліндричні обернені розряди магнетронного типу та їх 
застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
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— Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-7293 А] УДК 533.6:629.735.33 



   

 
259
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На ступінь кандидата 
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руватих хвилеводах мілкого моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.06 "Акустика" / Лісютін Віктор Олександрович ; НАН 
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Х., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2296 А]
 УДК 535.32 
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5749. Горбенко В. І. Вирощування та люмінесцентні властивості монокриста-

лічних плівок гранатів (A=Y, Lu, Tb) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Горський Михайло 
Петрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл. 
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механізми регуляції морфо-функціонального стану імунокомпетентних клітин крові : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 "Біохімія" / 
Перетятко Юлія Володимирівна ; Ін-т біології тварин НААН, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Львів, 2010. — 15, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-6435 А] УДК 535-34:576.31 

5758. Пундик І. П. Спектроскопічні прояви взаємодії електронних та коли-
вальних елементарних збуджень в напівпровідникових наноструктурах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. 
фізика" / Пундик Ірина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2011-2760 А] 

 УДК 535.35+535.37 
5759. Слінченко Ю. А. Фізичні особливості поширення оптичного випро-

мінювання у волоконних елементах та коротких типових і спеціальних світловодах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Опти-
ка, лазер. фізика" / Слінченко Юрій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-7096 А]
 УДК 535.5 

5760. Софієнко А. О. Кінетика рентгенопровідності селеніду цинку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Софієнко Андрій Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6712 А] 

 УДК 535.3 
5761. Чернишов О. О. Векторні сингулярності у частково когерентних світло-

вих полях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 
"Оптика, лазер. фізика" / Чернишов Олексій Олексійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2010-6393 А] УДК 535.2 

536 Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 
5762. Батуркін В. М. Системи забезпечення теплового режиму на основі теп-

лових труб для наукового космічного приладобудування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергети-
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ка" / Батуркін Володимир Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 
— К., 2011. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 (45 назв). — 100 пр. — [2011-1125 А]
 УДК 536.24:621.643.2 

5763. Ліхачов О. А. Нерівноважна термодинаміка мартенситних перетворень в 
сплавах з термічно та магнітоіндукованим ефектами пам'яті форми : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Ліхачов Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Кур-
дюмова. — К., 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (36 назв). — 100 пр. — 
[2010-6427 А] УДК 536.424:669.141.243 

На ступінь кандидата 
5764. Васильків Н. М. Підвищення точності вимірювання температури термо-

парами в процесі експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання теплових величин" / Ва-
сильків Надія Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. 
— Львів, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1132 А]
 УДК 536.531 

5765. Домінюк Т. І. Вплив технологічних і експлуатаційних чинників на тер-
моелектричну неоднорідність та метрологічні характеристики термометрів : автореф. 
дис. на здобуття вчен. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та методи 
вимірювання теплових величин" / Домінюк Тарас Іванович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2011-2441 А] УДК 536.532 

5766. Древаль Л. О. Термодинамічні властивості рідких сплавів міді та заліза з 
хромом, кобальтом та нікелем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Древаль Лія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3276 А] УДК 536.7:669 

5767. Іщенко М. Ю. Енергоефективні способи розподілу газоповітряних 
потоків у комбінованих баштових градирнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачан-
ня" / Іщенко Михайло Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0796 А]
 УДК 536.23:621.175 

5768. Кочан О. В. Термоелектричний перетворювач з керованим профілем 
температурного поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання теплових величин" / Кочан Орест 
Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1213 А]
 УДК 536.532 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь кандидата 
5769. Алексін С. Г. Відновлення профілю діелектричної проникності шарува-

тих структур за значенням коефіцієнта відбиття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Алексін Сергій Ген-
надійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1562 А] 

 УДК 537.86:621.317.41 
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5770. Висоцький М. В. Особливості когерентних та нелінійних процесів при 
взаємодії рухомих заряджених та нейтральних частинок з упорядкованими середо-
вищами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.02 "Теорет. фізика" / Висоцький Михайло Володимирович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (31 назва). 
— 100 пр. — [2010-7286 А] УДК 537.529:539.12 

5771. Вітер Р. В. Адсорбційна чутливість оптоволоконних сенсорів на основі 
SnO2 до молекул аміаку в водних розчинах : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Вітер Роман 
Віталійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0689 А] УДК 537.311.322 

5772. Войтенко Г. П. Вплив релятивістських взаємодій на фазові переходи по 
концентрації та температурі у двовимірних та тривимірних магнетиках : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.11 "Магнетизм" / 
Войтенко Ганна Петрівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1578 А] 

 УДК 537.612 
5773. Головко В. П. Генерація сигналів електрорушійної сили в сплавах з ви-

буховою кінетикою мартенситного перетворення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Головко Віталій Пет-
рович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2010. — 30 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—26. — 100 пр. — [2010-6644 А] УДК 537.322:537.315 

5774. Єрьомін С. О. Мас-спектрометрія нейтральних частинок, розпилених іона-
ми з енергією до 170 кеВ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Єрьомін Сергій Олек-
сандрович ; Сум. держ. ун-т, [Ін-т приклад. фізики НАН України]. — Суми, 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2010-6610 А] 

 УДК 537.534.8 
5775. Заболотний П. І. Електромагнітні поля в аксіально-симетричних мікро-

хвильових резонаторах з циліндричними і конічними поверхнями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Заболот-
ний Петро Іванович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-7292 А] 

 УДК 537.87:621.37 
5776. Корнієнко Є. Г. Ефекти анізотропії форми матеріалів з антиферомаг-

нітним впорядкуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Корнієнко Євгенія Геннадіївна ; НАН 
України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Нац. техн. ун-т України "КПІ"]. — 
К., 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2011-3495 А]
 УДК 537.622.5 

5777. Кузнєцов А. С. Релаксація елементарних збуджень у нематичній фазі 
негейзенбергівських магнетиків зі спіном S=1 : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.11 "Магнетизм" / Кузнєцов Андрій Сергійо-
вич ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 17 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14 (3 назви). — 100 пр. — [2011-1632 А] УДК 537.6 

5778. Полєтаєв Д. О. Електродинамічні особливості взаємодії полів НВЧ апер-
турних резонаторних вимірювальних перетворювачів з діелектричними об'єктами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика 
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приладів, елементів і систем" / Полєтаєв Дмитро Олександрович ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2010. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2010-7310 А] УДК 537.867 

5779. Рафальський Д. В. Формування потоків іонів та електронів з плазми ВЧ 
індукційного розряду за допомогою односітчастої екстракційної системи : автореф. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.08 "Фізика плазми" / Ра-
фальський Дмитро В'ячеславович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Наук. фіз.-
технол. центр М-ва освіти і науки та НАН України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-0614 А] УДК 537.5 

5780. Рибалко О. О. Моделювання електромагнітних явищ в багатозв'язних 
квазіоптичних системах з періодичними неоднорідностями : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і 
систем" / Рибалко Олександр Олександрович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 
22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2774 А] 

 УДК 537.8:621.3 
5781. Скрипка С. Л. Двосмужкова лінія міліметрового та субміліметрового 

діапазонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.03 "Радіофізика" / Скрипка Сергій Леонідович ; НАН України, Ін-т радіофізики 
та електрон. ім. О. Я. Усикова, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6544 А] 

 УДК 537.876.45 
5782. Ходзицький М. К. Збудження поверхневих електромагнітних коливань 

на межі метаматеріалів в міліметровому діапазоні довжин хвиль : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Ход-
зицький Михайло Костянтинович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки 
ім. О. Я. Усикова. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 
100 пр. — [2010-6593 А] УДК 537.876.4 

5783. Хоменко Т. А. Лінійні та нелінійні спінові збурення у дво- та мультиша-
рових феромагнетиках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук. : 
спец. 01.04.11 "Магнетизм" / Хоменко Тетяна Анатоліївна ; Ін-т магнетизму НАН та 
М-ва освіти і науки України, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 
2011. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2011-1025 А] 

 УДК 537.611:537.622 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 
5784. Войтенко О. І. Вплив мезоскопічних неоднорідностей на термодинамічні 

та кінетичні властивості надпровідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Войтенко Олександр Івано-
вич ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2011. — 33 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23— 28. — 
100 пр. — [2011-2356 А] УДК 538.9 

5785. Склярчук В. М. Вплив домішок перехідних металів на механізми пере-
носу заряду в іонно-електронних розплавах : автореф. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Склярчук Василь Михайлович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 34—40. — 100 пр. — [2011-0616 А] УДК 538.931+538.935 

5786. Ульянова К. В. Структурні і композиційні перебудови у викопному 
вугіллі та їх зв'язок з кінетикою гірничих процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ульянова Катерина 
Василівна ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій, [Ін-т фізики і 
гірн. процесів]. — Х., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (43 назви). — 
100 пр. — [2011-0539 А] УДК 538.91:622.333 

5787. Швайка А. М. Багаточастинкова динаміка та ефекти непружного розсіян-
ня у сильноскорельованих електронних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Швайка Андрій Ми-
хайлович ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Львів, 2011. — 36 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 100 пр. — [2011-0595 А] УДК 538.9:535.3 

На ступінь кандидата 
5788. Алексєєва Т. А. Розробка нових покриттів металевих імплантатів для 

покращення толерантності тканин організму до них : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Алексєєва 
Тетяна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Ін-т 
хімії високомолекуляр. сполук, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Ша-
лімова АМН України]. — К., 2011. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—21. — 100 пр. — [2011-0801 А] УДК 538.975:616.31-4-77 

5789. Бабіч А. В. Поверхневі та тунельні ефекти в металевих наноструктурах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Бабіч Андрій Вікторович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Кур-
дюмова, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2011-3020 А] УДК 538.9-022.532 

5790. Багрійчук О. С. Магнітостатичні ефекти на границях зерен та вільних 
поверхнях м'яких магнітних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Багрійчук Олександр Сергійо-
вич ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3024 А]
 УДК 538.955 

5791. Волчок Н. А. Кількісні характеристики текстури і анізотропія пружних 
властивостей деформованих α-твердих розчинів на основі титану : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика тверд. тіла" / Вол-
чок Наталя Аркадіївна ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-2063 А] УДК 538.911:548.735 

5792. Гапонов О. В. Електричні властивості варисторної оксидно-олов'яної 
кераміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Гапонов Олексій Володимирович ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—15. — 100 пр. — [2010-6801 А] УДК 538.9 

5793. Григорук О. О. Магнітна і кристалічна мікроструктури імплантованих 
іонами фосфору та кисню плівок залізо-ітрієвого гранату : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Григорук 
Олександр Олегович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Фран-
ківськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0114 А]
 УДК 538.975 

5794. Житлухіна О. С. Еволюція спінових станів 3d іонів в комплексах з 
різною симетрією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
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[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Житлухіна Олена Сергіївна ; НАН України, 
Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. — Донецьк, 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—20. — 100 пр. — [2011-3322 А] УДК 538.9 

5795. Клименко Н. О. Структура і фазові перетворення молекулярних крис-
талів групи метану та етану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Клименко Ніна Олександрівна ; НАН 
України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2011-3447 А] УДК 538.91 

5796. Кондратенко О. С. Морфологія та оптичні властивості композитних ме-
талевих і поруватих діелектричних плівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кондратенко Ольга 
Сергіївна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-3488 А]
 УДК 538.956 

5797. Курилюк А. М. Закономірності впливу магнітних полів на структуру та 
структурно-чутливі властивості кристалів кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Курилюк Алла 
Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-2578 А] УДК 538.9:546.28 

5798. Лисюк І. О. Температурні, опромінювальні і акустичні ефекти у вузько-
щілинному кадмій-ртуть-телурі та фотодіодах на його основі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Лисюк Ігор Олександрович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лаш-
карьова. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—16. — 100 пр. — 
[2011-2602 А] УДК 538.95:621.383.52 

5799. Макаренко Л. І. Енергодисперсійні ефекти динамічного розсіяння рент-
генівських променів у вигнутих функціональних матеріалах з дефектами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Макаренко Людмила Іванівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Кур-
дюмова. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-6808 А] УДК 538.9 

5800. Малахов В. Я. Оптоелектронні властивості полікристалічних плівок InN : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Малахов Владислав Якович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріало-
знав. ім. І. М. Францевича. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-0293 А] УДК 538.9 

5801. Пальчиков В. В. Ефекти безмасштабності та тісного світу в складних 
мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.02 "Теорет. фізика" / Пальчиков Василь Володимирович ; НАН України, Ін-т 
фізики конденсов. систем. — Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6904 А] УДК 538.9 

5802. Самойлов О. В. Електротранспорт та структура шаруватих сполук на 
основі монокристалів системи 1-2-3, діселеніду ніобію та супутніх оксидів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Самойлов Олексій Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. 
держ. акад. залізн. трансп. М-ва трансп. та зв'язку України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-1771 А] УДК 538.945 

5803. Сухов Р. В. Розмірні ефекти при плавленні-кристалізації в одно- і дво-
шарових плівкових системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
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наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Сухов Руслан Володимирович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2011-1803 А] УДК 538.975 

5804. Турбін П. В. Фізико-механічні властивості нанокомпозитних покриттів 
на основі Zr, Ti, Si та N, отриманих методом вакуумно-дугового осадження : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Турбін Петро Васильович ; Сум. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, Наук. фіз.-технол. центр НАН України]. — Суми, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-2883 А 

] УДК 538.9-022.532 
5805. Чепок А. О. Вплив металевих наночастинок на оптичні та фотоелект-

ричні властивості твердого тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Чепок Андрій Олегович ; Між-
нар. гуманіт. ун-т. — Одеса, 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13. — 
100 пр. — [2011-2148 А] УДК 538.9:537.531 

5806. Чурсанова М. В. Взаємозв'язок морфології металізованих напівпровід-
никових підкладок з поверхневим підсиленням комбінаційного розсіювання світла 
молекулами та неорганічними кластерами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Чурсанова Марина 
Валеріївна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2152 А] 

 УДК 538.9:535.375.5 
5807. Яриш В. В. Фазове розшарування бінарних сплавів простих та 3d-пере-

хідних металів у рідкому та аморфному станах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Яриш Віталій 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-7120 А] УДК 538.9 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 
5808. Атамась Н. О. Вплив молекул розчиненої речовини на локальну струк-

туру молекулярних та іонних розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика " / Атамась На-
талія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 36, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35. — 100 пр. — [2010-7163 А] 

 УДК 539.196 
5809. Бродин О. М. Одночастинкові та колективні процеси в розупорядкова-

них конденсованих молекулярних середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / 
Бродин Олександр Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34. — 
100 пр. — [2011-2322 А] УДК 539.19 

5810. Левенець В. В. Ядерно-фізичні методи аналізу складу конструкційних 
матеріалів ядерної енергетики та об'єктів екології з використанням пучків іонов : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.21 "Радіац. 
фізика та ядер. безпека" / Левенець Володимир Вікторович ; НАН України, Нац. 
наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2011. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 30—35 (54 назви). — 100 пр. — [2011-0875 А] УДК 539.1 
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На ступінь кандидата 
5811. Белюскіна О. О. Дослідження пружного розсіяння та процесів розщеп-

лення при взаємодії дейтронів з ядрами дейтерію та тритію : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук. : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. час-
тинок та високих енергій" / Белюскіна Ольга Олегівна ; НАН України, Ін-т ядер. 
дослідж. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2279 А]
 УДК 539.12 

5812. Панасенко С. І. Експериментальне дослідження подвійного бета-розпаду 
136 Хе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фі-
зика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Панасенко Сергій Іванович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 
[2011-2713 А] УДК 539.165 

5813. Пилипенко М. О. Взаємодія та злиття деформованих, довільно орієнто-
ваних, аксіально-симетричних ядер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / 
Пилипенко Микола Олександрович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2011. — 
23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20 (9 назв). — 110 пр. — [2011-0949 А] УДК 539.17 

5814. Подвіянюк Р. Б. Експериментальна методика із сцинтиляційними детек-
торами на основі молібдатів та вольфраматів для досліджень подвійного бета-
розпаду та пошуку частинок темної матерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок та високих 
енергій" / Подвіянюк Руслан Борисович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 
2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6989 А]
 УДК 539.1 

5815. Саврасов А. М. Збудження ізомерних станів ядер в реакціях з легкими 
частинками і гама-квантами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Саврасов 
Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0455 А] УДК 539.163 

5816. Ушаков І. В. М1-переходи в радіаційному розпаді аналогових та зв'я-
заних станів непарних ядер 2s1d-оболонки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих 
енергій" / Ушаков Ігор Вячеславович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. 
наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — Х., 2010. — 16 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6553 А] УДК 539.163 

5817. Худенко О. О. Альфа-захват та дослідження деформаційних і спінових 
ефектів при альфа-розпаді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Худен-
ко Олександра Олександрівна ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2011-0569 А] 

 УДК 539.164:539.14 
5818. Шевченко Д. І. Іонно-фотонна спектроскопія випромінювання частинок 

при взаємодії пучків іонів з поверхнею металів та їх сполук : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. 
частинок" / Шевченко Дмитро Іванович ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-1428 А] УДК 539.186:543.52 
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539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  
Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 
5819. Говоруха В. Б. Розрахункові моделі механіки руйнування п'єзокераміч-

них тіл з міжфазними тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Говоруха Володи-
мир Борисович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 
2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (37 назв). — 100 пр. — [2011-3173 А]
 УДК 539.3:666.655 

5820. Давидова Н. О. Структура молекулярних ароматичних стекол, твердо-
тільні метастабільні стани і поліморфізм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Давидова Надія Олександ-
рівна ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2010. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—29. — 
100 пр. — [2010-7003 А] УДК 539.2 

5821. Крячко Є. С. Структурні і функціональні особливості взаємодії молекул 
в різних зарядових станах : метод функціоналу густини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / Крячко Євгеній 
Сергійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — К., 2011. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (55 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-1983 А] УДК 539.2 

5822. Ксенофонтов В. О. Будова на атомному рівні нанорозмірних і нано-
структурних металевих і вуглецевих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ксенофонтов 
Вячеслав Олексійович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій, 
[Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2011. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 20—25 (59 назв). — 100 пр. — [2011-0243 А] УДК 539.211:548.4 

5823. Пискунов С. О. Моделювання термов'язкопружнопластичного деформу-
вання, континуального і дискретного руйнування просторових призматичних і кру-
гових тіл складної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Пискунов Сергій Олегович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архіт. — К., 2011. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 (39 назв). — 100 пр. — [2011-2734 А]
 УДК 539.3 

5824. Семенько М. П. Взаємозв'язок електротранспортних властивостей не-
впорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Семень-
ко Михайло Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2010-7146 А] УДК 539.21:537.31 

На ступінь кандидата 
5825. Анпілогова Т. В. Стрибкоподібна деформація металів при кріогенних 

температурах та її моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Анпілогова Тетяна Ва-
леріївна ; Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3012 А]
 УДК 539.3:620.172.251.1 

5826. Басюк Т. В. Кристалічна будова, термічне розширення та фазові пере-
творення змішаних рідкісноземельних алюмінатів зі структурою перовскиту : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твер-
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дого тіла" / Басюк Тетяна Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2011-1523 А] 

 УДК 539+548.73 
5827. Богданов С. Є. Дифузія та структурно-фазові перетворення у вольфрамі і 

кремнії при низькоенергетичній зовнішній дії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Богданов Сергій Євге-
нович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6643 А] 

 УДК 539.219.3:539.216 
5828. Борисов С. С. Статистичний аналіз поведінки самоорганізованих склад-

них систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.02 "Теорет. фізика" / Борисов Станіслав Сергійович ; НАН України, Ін-т при-
клад. фізики, [Сум. держ. ун-т]. — Суми, 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2011-3083 А] УДК 539.2 

5829. Борщ О. І. Згинні хвильові і коливальні процеси в попередньо напружених 
поздовжніми силами і крутними моментами трубчастих стержнях, що обертаються з 
внутрішніми потоками рідини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Борщ Олена Іванівна ; Нац. транспорт. ун-т. 
— К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3085 А]
 УДК 539.3 

5830. Бурик І. П. Електрофізичні властивості двокомпонентних та гетероген-
них плівкових матеріалів на основі перехідних d-металів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бурик 
Іван Петрович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3095 А] УДК 539.4 

5831. Войтко М. В. Дифракція пружних SH-хвиль на міжфазних тріщинах : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Ме-
ханіка деформів. твердого тіла" / Войтко Мирон Васильович ; НАН України, Ін-т 
приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Фіз.-мех. ін-т 
ім. Г. В. Карпенка]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. 
— [2010-6730 А] УДК 539.3 

5832. Гладка Л. І. Взаємна дифузія та еволюція структури в локально-неодно-
рідних потрійних сплавах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Гладка Людмила Іванівна ; НАН України, Ін-т 
металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-6607 А]
 УДК 539.219.3 

5833. Данильчук Є. Л. Деформування та міцність мультифіламентних полі-
мерних систем в умовах статичного короткочасного та тривалого навантажень : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка 
деформів. твердого тіла" / Данильчук Євген Леонідович ; Ін-т пробл. міцності 
ім. Г. С. Писаренка НАН України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-7127 А] УДК 539.3 

5834. Димарчук В. О. Електронна будова нових вуглецевих наноструктурних ма-
теріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фі-
зика твердого тіла" / Димарчук Вячеслав Олександрович ; НАН України, Ін-т пробл. 
матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-0746 А] УДК 539.26:543.427.3 
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5835. Добряк Д. О. Розв'язок задач термопружності для кусково-однорідних 
анізотропних пластин з отворами та тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 
Добряк Дмитро Олександрович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2211 А] УДК 539.3 

5836. Жигилій Д. О. Конструкційна міцність комбінованих балонів високого 
тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Ди-
наміка та міцність машин" / Жигилій Дмитро Олексійович ; Сум. держ. ун-т. — Су-
ми, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6416 А]
 УДК 539.3 

5837. Жупаненко І. В. Розрахунок товстих пластин та оболонок на динамічні 
впливи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. 
механіка" / Жупаненко Ірина В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
130 пр. — [2011-3326 А] УДК 539.3:624.073 

5838. Зальотов В. В. Деформування ізотропного півпростору з пружно за-
кріпленою границею під дією нормальних зусиль : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 
Зальотов Владислав Всеволодович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3336 А] УДК 539.3 

5839. Кіріченко М. В. Удосконалення кремнієвих фотоелектричних перетво-
рювачів широкомасштабного застосування та методів іх атестації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Кіріченко Михайло Валерійович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. 
технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2011. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 150 пр. — [2011-0203 А] УДК 539.2 

5840. Коритко Ю. М. Розробка методу розрахунку довговічності елементів 
конструкцій при періодичній зміні температур і навантажень : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / 
Коритко Юлія Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1091 А] 

 УДК 539.3 
5841. Коцюба А. Ю. Плоскі контактні задачі для тіл та штампів складних форм 

із урахуванням тертя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Коцюба Андрій Юрійович ; 
НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Луц. 
нац. техн. ун-т]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-2549 А] УДК 539.3 

5842. Кунь П. С. Оцінювання циклічної тріщиностійкості матеріалів із ураху-
ванням залишкових пластичних деформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Кунь Пет-
ро Степанович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1651 А] 

 УДК 539.3 
5843. Михалюк О. В. Кінетика розпаду твердого розчину кисню в кремнії : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Михалюк Ольга В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2656 А]
 УДК 539.26:548.4 
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5844. Павлюк Я. В. Нелінійна повзучість та релаксація в'язкопружних мате-
ріалів за умов нестаціонарного одновісного навантаження : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 
Павлюк Ярослав Вікторович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2010-7069 А]
 УДК 539.3 

5845. Пархоменко О. Ю. Розв'язання задач про вільні коливання пологих обо-
лонок змінної товщини в уточненій постановці на основі сплайн-апроксимації : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка 
деформів. твердого тіла" / Пархоменко Олександр Юрійович ; НАН України, Ін-т 
механіки ім. С. П. Тимошенка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(6 назв). — 120 пр. — [2010-7073 А] УДК 539.3 

5846. Петренко О. В. Двовимірні задачі електромагнітопружності для тіл з от-
ворами та тріщинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Петренко Олексій Вікторович ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-6524 А] УДК 539.3 

5847. Попов В. В. Вплив заміни нікелю кобальтом на термічну стійкість, кіне-
тику кристалізації і фізичні властивості аморфних сплавів на основі Fe і Al : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Попов В'ячеслав Васильович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Гал-
кіна. — Донецьк, 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 120 пр. 
— [2011-2748 А] УДК 539.213:669.15 

5848. Прядко Т. В. Механізм та кінетика наводнення сплавів Ті-V та евтектич-
них сплавів системи Ті-Zr-Mn : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Прядко Тетяна Володимирівна ; НАН Украї-
ни, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6814 А] УДК 539.2:669.29.017.12 

5849. Романюк Р. Р. Вплив добавок вісмуту, електронного та гамма-випромі-
нювання на структуру і фізичні властивості аморфних плівок монохалькогенідів 
германію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Романюк Роман Романович ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-7259 А] УДК 539.213+535.343 

5850. Сенченко Ю. С. Задачі в'язкопружності для багатозв'язних ізотропних 
плит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Ме-
ханіка деформів. твердого тіла" / Сенченко Юлія Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1557 А]
 УДК 539.3 

5851. Сільчева Г. Г. Вплив допіювання на дефектність структури, фазові пере-
ходи і магніторезистивні властивості манганіт-лантанових перовськітів з надстехіо-
метричним марганцем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Сільчева Ганна Геннадіївна ; НАН України, 
Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 
Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16. — 100 пр. — [2011-0482 А]
 УДК 539.3:537.621.2 

5852. Сіренко Ю. В. Зв'язані термомеханічні коливання в апаратах хімічного 
машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Сіренко Юрій Володимиро-
вич ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Сум держ. ун-т]. 
— Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6381 А]
 УДК 539.3 

5853. Суккарієх Мустафа Еззат. Створення фізико-технічних принципів елект-
ронних технологій для отримання наноструктур та їх застосування в плазмово-іон-
них технологіях зміцнення деталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Суккарієх Мустафа Еззат ; 
Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2013 А] УДК 539.21:621.9.02 

5854. Таран А. В. Фазовий склад та структура плівок потрійної системи Cu-In-Se 
з халькопіритною ґраткою, що виготовлені енергозберігаючими методами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 
тіла" / Таран Антон Валерійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. тех-
нологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-0510 А] УДК 539.3 

5855. Татарин Т. Р. Полідоменна сегнетоеластична структура та її взаємодія з 
точковими дефектами в твердотілих оксидних електролітах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Тата-
рин Тарас Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-1805 А] УДК 539.26 

5856. Ткачук М. М. Аналіз контактної взаємодії складнопрофільних елементів 
машинобудівних конструкцій з кінематично спряженими поверхнями : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність 
машин" / Ткачук Микола Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 
Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2011-0528 А]
 УДК 539.3 

5857. Черепанов В. В. Дослідження надтонких органічних плівок методами 
зондової мікроскопії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.04 "Фіз. електрон." / Черепанов Всеволод Володимирович ; Ін-т фізики 
НАН України. — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. 
— [2010-6998 А] УДК 539.211 

5858. Чумак К. А. Плоскі контактні задачі термопружності для півпросторів з 
поверхневими нерівностями і термоопором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Чумак 
Костянтин Андрійович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики 
ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0590 А] УДК 539.3 

5859. Щербакова Ю. А. Осесиметричні задачі теорії пружності для трансвер-
сально-ізотропних багатозв'язних тіл з сфероїдальними та параболоїдальними по-
верхнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Щербакова Юнна Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Львів, 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2984 А]
 УДК 539.3 

5860. Юхим Р. Я. Метод розрахунку граничної рівноваги деформівних тіл із 
заповненими тріщиноподібними дефектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Юхим Роман 
Ярославович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2011. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2993 А] УДК 539.3 

5861. Ярижко О. В. Експериментально-розрахунковий аналіз деформацій цилінд-
ричних оболонок в зоні удару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Ярижко Олександр Володи-
мирович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2010. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2965 А] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 
5862. Бувайло А. І. Фізико-хімічні та каталітичні властивості нанорозмірних 

Со-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Бувайло Андрій Іванович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1052 А] УДК 543.272.2+544.47 

5863. Ридчук М. В. Кислотні моноазобарвники як реагенти для спектрофото-
метричного визначення осмію(IV) в присутності платиноїдів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Ридчук Мар'яна 
Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Ужгород, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). 
— 100 пр. — [2010-7314 А] УДК 543.422.3:547.556.33 

5864. Свінаренко Т. Є. Металозаміщені гетерополікомплекси Фосфору та Галію 
як аналітичні форми та реагенти в аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Свінаренко Тетяна Євгеніївна ; 
ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара]. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 
— [2011-1774 А] УДК 543.42:54-328 

5865. Старова В. С. Екстракція катіонних форм органічних речовин міцеляр-
ними фазами на основі додецилсульфату натрію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Старова Вікторія Сергіїв-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2011-2843 А] УДК 543 

5866. Тронь А. В. Твердий електроліт літієвих джерел струму, що перезаряд-
жаються, на основі оксидно-сольових систем, які містять LiF : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Тронь 
Артур Валерійович ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2022 А]
 УДК 543.55:621.352 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 
5867. Пузій О. М. Гетероатоми фосфору в хімії вуглецевих адсорбентів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Пузій 
Олександр Михайлович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, [Ін-т 
сорбції та пробл. ендоекології НАН України]. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 28—33 (59 назв). — 100 пр. — [2011-1172 А] УДК 544.723.21 
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5868. Решетняк О. В. Реакції, ініційовані хімічно та електрохімічно генерова-
ними вільнорадикальними частинками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія", 02.00.05 "Електрохімія" / Решетняк Олек-
сандр Володимирович ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадсь-
кого, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 26—33 (56 назв). — 100 пр. — [2010-7257 А] УДК 544.6.024 

5869. Соловйов С. О. Дизайн і функціональні властивості структурованих 
каталізаторів для гетерогенних газофазних окисно-відновних перетворень : автореф. 
на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.15 "Хім. кінетика і каталіз" / 
Соловйов Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевсь-
кого. — К., 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (46 назв). — 100 пр. — 
[2011-0618 А] УДК 544.473:544.478.1 

5870. Строюк О. Л. Напівпровідниковий нанофотокаталіз: природа, особли-
вості, фотокаталітичні системи та реакції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Строюк Олександр Леонідович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — К., 2010. — 34 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 23—30 (70 назв). — 100 пр. — [2010-7318 А] УДК 544.52 

На ступінь кандидата 
5871. Агєєнко В. М. Електрична провідність, асоціація та комплексоутворення 

в ацетонітрильних розчинах перхлоратів двозарядних металів за участю 3-гідрокси-
флавону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. 
хімія" / Агєєнко Віра Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 130 пр. — [2011-2971 А] 

 УДК 544.623 
5872. Алексашкін І. В. Синтез, фізико-хімічні властивості та каталітична ак-

тивність магнітної рідини на основі частково заміщених кобальтом і купрумом фе-
ритів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. 
хімія" / Алексашкін Ігор Володимирович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-6841 А] УДК 544.275.3 

5873. Андрійко Л. С. Фізико-хімічні властивості модифікованих полівініловим 
спиртом, поліетиленгліколем та лецитином високодисперсних бінарних оксидів на 
основі кремнезему : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Андрійко Людмила Станіславівна ; НАН Украї-
ни, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр: с. 14—19 (23 назви). — 100 пр. — [2010-7201 А] УДК 544.72.01+546.212 

5874. Афоніна І. О. Селективне електрохімічне вилучення паладію з сировини 
і його застосування при електросинтезі каталітично активних структур : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / 
Афоніна Ірина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1846 А] 

 УДК 544.6 
5875. Бєда О. А. Фізико-хімія утворення мікро- і нанорозмірних мідьвмісних 

каталізаторів окиснення СО : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Бєда Олександр Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. 
— [2011-0659 А] УДК 544.47+542.943'7 
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5876. Бик С. В. Анодні процеси на сріблі у боратно-фосфатно-карбонатному 
електроліті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.05 
"Електрохімія" / Бик Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. 
хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3051 А] УДК 544.653.2 

5877. Білань О. І. Одержання напівпровідникових плівок CdTe з диметил-
сульфоксидних розчинів імпульсним електролізом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Білань Олег Ігоро-
вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. 
— К., 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-0031 А] УДК 544.654.2 

5878. Василенко І. В. Одержання і магнітні властивості нанорозмірних 
феритів Cr, Mn, Co, Ni та композитів на їх основі : автореф. на здобуття наук. ступе-
ня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Василенко Інна Вілоріївна ; НАН 
України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0604 А] 

 УДК 544.77.023.5+544.723.21 
5879. Васильєва Г. В. Фізико-хімічні процеси вилучення продуктів ініційо-

ваного поділу 235U із водних розчинів неорганічними сорбентами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / 
Васильєва Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника, [Ін-т сорбції і пробл. ендоекології НАН України]. — Івано-
Франківськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2010-6406 А]
 УДК 544.723.2+544.726 

5880. Гайдін О. В. Електрокапілярні явища, кінетика та механізм розряду-іоні-
зації галію в лужних фторидно-галатних електролітах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Гайдін Олександр Володи-
мирович ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6329 А]
 УДК 544.651.13/.22:546.681 

5881. Головань А. П. Нанокомпозитні матеріали на основі високодисперсного 
гідроксіапатиту та біополімерів як модель кісткової тканини : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Голо-
вань Аліна Петрівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1586 А] 

 УДК 544.723+577.1+544.4+544.18 
5882. Груздєва О. В. Електрохімічна система Pb(II) метансульфонат — PbO2 : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електро-
хімія" / Груздєва Олена Володимирівна ; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — 
Дніпропетровськ, 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-2412 А] УДК 544.6:546.812 

5883. Депутат Б. Я. Синтез, кристалічна структура та електричні властивості 
керамік Li2O — Fe2O3 — Al2O3 на межі метастабільних станів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.24 "Фізика колоїд. систем" / 
Депутат Богдан Ярославович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-
Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0130 А]
 УДК 544.77 
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5884. Дійчук В. В. Окисно-відновні реакції на межі поділу напівпровідник—
електроліт: термодинамічний і фізико-хімічний аналізи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Дійчук Володимир Ва-
сильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3259 А] УДК 544.3 

5885. Єрмолаєва Ю. В. Фазовий склад, структура та морфологічна стійкість 
твердих розчинів (Lu1-xEux)2O3 (x=0,01—0,1) в розмірно-обмеженому стані : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавст-
во" / Єрмолаєва Юлія Володимирівна ; НАН України, Ін-т монокристалів. — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1892 А]
 УДК 544.355-16 

5886. Загорний М. М. Структура, фізико-хімічні властивості нанокомпозитів 
на основі поліаніліну, наповненого частинками ТіО2 і ВаТіО3 : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Загорний Максим 
Микитович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2463 А]
 УДК 544 

5887. Ількевич Н. С. Фізико-хімічні властивості та будова ряду іміно-по-
хідних госиполу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Ількевич Наталія Сергіївна ; НАН України, Ін-т фіз.-
органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3379 А] УДК 544 

5888. Каменських Д. С. Гідрогенізація алкілароматичних і гетероциклічних 
вуглеводнів на композитних протонопровідних мембранних каталізаторах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.13 "Нафтохімія та вугле-
хімія" / Каменських Дмитро Сергійович ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та 
нафтохімії. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-0187 А] УДК 544.47:547.7 

5889. Карташова Т. В. Окиснення моноксиду карбону та вуглецю на багато-
компонентних каталізаторах на основі купруму, кобальту та феруму : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Карташова 
Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0193 А] УДК 544.47 

5890. Кирієнко П. І. Вплив складу метал-оксидних каталізаторів Pd(Pt)-MxOy/кордіє-
рит (М: Со, Сu) на їх активність в окисно-відновних перетвореннях СО, NО, О2, гек-
сану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.15 "Хім. 
кінетика і каталіз" / Кирієнко Павло Іванович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Пи-
саржевського. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-1980 А] УДК 544.4 

5891. Компанець М. О. Окиснення та полімеризація вінільних мономерів в 
присутності N-гідроксифталіміду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Компанець Михайло Олександрович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2011. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2011-3487 А] УДК 544.2-124 

5892. Корнієнко О. А. Фазові рівноваги в системах оксидів церію, цирконію, 
гафнію та лантаноїдів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Корнієнко Оксана Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 
пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0224 А] УДК 544 
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5893. Лисенков Е. А. Структура та властивості полімерних електролітів на 
основі поліетерів та анізометричних нанонаповнювачів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.19 "Фізика полімерів" / Лисенков 
Едуард Анатолійович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2600 А]
 УДК 544.018.4-126:678.046.7 

5894. Малишевська Г. І. Високотемпературне та електрохімічне окиснення 
срібла та сплавів золота з міддю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Малишевська Ганна Ігорівна ; НАН України, 
Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0296 А] УДК 544.146.5 

5895. Мороз М. В. Фізичні основи синтезу та електропровідність суперіонних 
сплавів систем Ag-Ge(Sn)-S-Br(I) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Мороз Микола 
Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-2667 А] УДК 544.623 

5896. Ніфантова Л. С. Рівновага рідина-пара в системах, що містять діоксид 
вуглецю та органічні абсорбенти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. гео-
граф. наук. : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Ніфантова Лариса Сергіївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т фіз-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка, [Донец. нац. техн. ун-т]. 
— Донецьк, 2011. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). — 150 пр. — [2011-0934 А]
 УДК 544.3 

5897. Опанасенко М. В. Структурно-сорбційні властивості матеріалів, одер-
жаних полімеризацією в кремнеземних мезопористих матрицях : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Опанасенко Мак-
сим Віталійович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — К., 2011. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1995 А] 

 УДК 544.723.21 
5898. Попова К. В. Нелінійні динамічні ефекти в сегнетоелектричних рідких 

кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.15 "Фізика молекуляр. та рідких кристалів" / Попова Катерина Валентинівна ; 
НАН України, Ін-т фізики, [Ін-т монокристалів]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2011-1242 А] УДК 544.25:537.226.4 

5899. Примиська С. О. Розробка нових технологічних процесів очищення газу 
від оксидів азоту на синтетичних цеолітах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Примиська Світла-
на Олексіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (26 назв). — 100 пр. — [2011-0963 А]
 УДК 544.27:66.011 

5900. Фоміна О. С. Квантово-хімічний аналіз кластеризації α-амінокислот на 
поверхні розділу фаз вода/повітря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Фоміна Олена Сергіївна ; НАН України, Ін-т 
фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2011. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 120 пр. — [2011-0556 А] УДК 544.18 

5901. Цендра О. М. Моделювання взаємодії кремнезему з деякими компонен-
тами біологічних мембран : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Цендра Оксана Михайлівна ; НАН 
України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2010-7278 А] УДК 544.723:544.18 
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5902. Яремій С. І. Кристалічна структура приповерхневих шарів моно-
кристалів Gd3Ga5O12, імплантованих іонами Не+ : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Яремій 
Софія Іванівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6558 А]
 УДК 544.227 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 
5903. Антонишин І. С. Взаємодія галію та стибію з перехідними (V, Mn) та рід-

кісноземельними (Y, La, Ho) металами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Антонишин Ірина Степанівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-1446 А] УДК 546.681:669.018 

5904. Брусиловець О. А. Взаємодія алкоксидів та алкоксихлоридів герма-
нію(ІV) з сполуками двокоординованого фосфору, які містять подвійні зв'язки фос-
фор-нітроген : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Брусиловець Олексій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-1857 А] УДК 546.289+546.18]-3 

5905. Вітушкіна С. В. Змішано-лігандні комплекси 3d-металів на основі 1,3-ди-
тіол-2-тіон-4,5-дитіолатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Вітушкіна Світлана Василівна ; ДВНЗ "Укр. держ. 
хім.-технол. ун-т", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6489 А] 

 УДК 546.72/.74:547.1'13 
5906. Городилова Н. О. Вплив умов синтезу на процеси формування кальцій-

вмісних ортофосфатних та ортованадатних матриць : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Городилова Наталія 
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1060 А] УДК 546.41 

5907. Дудко А. В. Синтез, будова та властивості комплексів паладію (II) з аміно-
дифосфоновими кислотами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Дудко Анатолій Вікторович ; НАН України, Ін-т 
заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 120 пр. — [2010-6338 А] УДК 546 

5908. Кіосе Т. О. Хімічно-модифіковані базальтові туфи. Отримання, власти-
вості та використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Кіосе Тетяна Олександрівна ; НАН України, 
Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 
2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. 
— [2011-3435 А] УДК 553.53+543.544-414.7 

5909. Козак Р. С. Синтез і кристалічна структура фаз у системах R-Ag-Al-Ge 
(R — рідкісноземельний метал церієвої підгрупи) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Козак Роксолана 
Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1503 А] УДК 546:548.736 
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5910. Наумова Д. Д. Синтез та властивості заміщенної Ві-вмісної надпровідної 
кераміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неор-
ганіч. хімія" / Наумова Діна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1937 А]
 УДК 546.56-31.057 

5911. Погібко В. М. Синтез нанодисперсних порошків і наноструктурної ке-
раміки на основі SrTiO3, BaTiO3, PbTiO3, BaZrO3 та PbZrO3 з оксалатних прекур-
сорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 "Неор-
ганіч. хімія" / Погібко Володимир Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 
техн. ун-т", [Держ. установа "Наук.-технол. центр "Реактивелектрон" НАН України]. 
— Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (27 назв). — 100 пр. — 
[2011-2741 А] УДК 546 

5912. Радіо С. В. Рівноваги в розчинах ізополівольфрамат-аніонів та їх солі з 
двозарядними катіонами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Радіо Сергій Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Донец. нац. техн. ун-т", [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-2763 А] УДК 546 

5913. Соболь О. В. Отримання кристалогідратів тіосульфату Na2S2O3*5H2O, 
сульфату Na2SO4*10H2O і сульфіту натрію Na2SO3*7H2O з водних розчинів і їх влас-
тивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 "Неор-
ганіч. хімія" / Соболь Оксана Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. 
ун-т", [Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт.]. — Донецьк, 2011. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—19 (37 назв). — 100 пр. — [2011-1180 А] УДК 546.226 

5914. Шафорост Ю. А. Синтез та властивості високотемпературних надпро-
відних сполук у системах La1-x RxBa2Cu3Oy (де R — РЗЕ) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук. : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Шафорост Юлія 
Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1035 А] УДК 546.65+538.915 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 
5915. Банна Н. І. Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості похід-

них γ-(R-бензолоксамідо)- та γ-(R-бензолсульфонілоксамідо)-бутанових кислот : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 
хімія та фармакогнозія" / Банна Наталя Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 
100 пр. — [2011-0018 А] УДК 547.461.2:547.466.3 

5916. Бондаренко В. М. Фізико-хімічні закономірності процесів електрохіміч-
но активованого введення діоксиду вуглецю у фторвмісні іміни з одержанням фтор-
вмісних амінокислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Бондаренко Владислав Миколайович ; НАН України, 
Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6401 А] УДК 547.466+661.97 

5917. Веселовська М. В. Модифікація 3,4(6,7)(7,8)-заміщених кумаринів аміно-
кислотами та пептидами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Веселовська Марія Вікторівна ; НАН України, 
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Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-3119 А] УДК 547.814 

5918. Волошина В. О. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості замі-
щених 1,2,4-триазолу та його конденсованих похідних : автореф. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Во-
лошина Вікторія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 
ун-т, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Запоріжжя, 2011. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0696 А] УДК 547.7.057 

5919. Галстян С. Г. Основи хімії і технології рідкофазного окиснення толуолу 
озоновмісними газами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Галстян Сергій Генрійо-
вич ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1581 А] 

 УДК 547.563.13:542.943 
5920. Головко-Камошенкова О. М. Реакції 1,2,3-трис(флуоросульфоніл)бензену з 

нуклеофільними реагентами та його аніонні σ-комплекси : автореф. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Головко-Камошенкова 
Оксана Миколаївна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0718 А] УДК 547.412.9+547.541.3 

5921. Горбуленко Н. В. Модифіковані нітрогеновмісними гетероциклами ізо-
флавоноїди. Синтез і властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Горбуленко Наталія Василівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (38 назв). — 100 пр. — [2011-1589 А] УДК 547.814 

5922. Жук Т. С. С—Н-функціоналізація каркасних вуглеводнів в присутності 
N-гідроксифталіміду : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.03 "Органіч. хімія" / Жук Тетяна Сергіївна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії, 
[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0609 А] 

 УДК 547.21+542.943 
5923. Зупанець К. О. Експериментальне обґрунтування комбінованого засто-

сування похідних глюкозаміну з кверцетином при різних варіантах перебігу остео-
артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
14.03.05 "Фармакологія" / Зупанець Катерина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(25 назв). — 100 пр. — [2011-1149 А] УДК 547.455.623:616.72-002 

5924. Літвінов Д. О. Кінетика і механізм полімеризації фурфурилгліцидного 
етеру та його похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Літвінов Денис Олександрович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т"]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-0891 А] УДК 547.722 

5925. Максименко С. І. Синтез, властивості і мезогенна здатність естерів 
алкандіолів, 1,3-дигідроксибензолу, 2,7-дигідроксинафталіну та заміщених бензойних 
кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Орга-
ніч. хімія" / Максименко Сергій Іванович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Бо-
гатського. — Одеса, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-0904 А] УДК 547.421:544.25 
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5926. Ніколаєва О. А. Шляхи підвищення селективності при полімеризації 
(мет)акриламідоарил(мет)акрилатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Ніколаєва Олена Аркадіїв-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1722 А] УДК 547:66.095.26 

5927. Половкович С. В. Синтез та властивості нових фізіологічно-активних 
сполук на основі 2,4,6-трихлоро-1,3,5-триазину : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Половкович Святослав 
Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2011-0405 А] УДК 547.7/.8 

5928. Придьма С. О. Нові аміноспирти та сульфонаміди на основі каркасних 
амінів. Синтез, структура та властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Придьма Станіслав Олександро-
вич ; Держ. вищ. навч. закл. " Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 2010. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(23 назви). — 100 пр. — [2010-6669 А] УДК 547.333:547.541.52 

5929. Прокопенко В. М. Синтез і властивості 5-N- та 5-S-заміщених похідних 
1,3-оксазол-4-карбонової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Прокопенко Володимир Михайлович ; НАН 
України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 140 пр. — [2011-2755 А] УДК 547.77/547.78 

5930. Радченко Д. С. Конформаційно обмежені циклобутановмісні та ахіраль-
ні аналоги природних амінокислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Радченко Дмитро Сергійович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2011-0425 А] УДК 547.466 

5931. Тарасенко К. В. Синтез та властивості фосфорорганічних сполук на 
основі β-(алкокси, аміно)вініл(поліфторалкіл)кетонів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Тарасенко Карен Воло-
димирович ; Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії НАН України. — К., 2011. — 18 с. : схеми, 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2857 А] УДК 547.1 

5932. Ткаченко І. М. Синтез та модифікація фторованих в ядро поліарилових 
етерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія 
високомолекуляр. сполук" / Ткаченко Ігор Михайлович ; НАН України, Ін-т хімії ви-
сокомолекуляр. сполук. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-2867 А] УДК 547.1 

5933. Турелик А. Р. Гетероциклізації на основі α,β-ненасичених γ-бромокетонів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 
хімія" / Турелик Арсен Романович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0536 А] 

 УДК 547.856 

548 Кристалографія 

На ступінь доктора 
5934. Космина М. Б. Технології отримання оксидних монокристалів і еле-

ментів для лазерної, сцинтиляційної техніки і пристроїв оптичного запису інформа-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Техно-
логія, обладн. і вир-во електрон. техніки" / Космина Мирон Богданович ; НАН Ук-
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раїни, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, [Ін-т монокристалів]. — К., 
2011. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (48 назв). — 100 пр. — [2011-1210 А]
 УДК 548.5:621.375.826 

5935. Притула І. М. Власні та домішкові дефекти кристалів групи КDP : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 
напівпровідників і діелектриків" / Притула Ігор Михайлович ; НАН України, Ін-т мо-
нокристалів. — Х., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—32 (27 назв). — 
100 пр. — [2011-7386 А] УДК 548.4:646.32'185 

5936. Радчук В. В. Структура та властивості радіаційно-активованих центрів в 
кварці та емалі зубів у зв'язку з ретроспективною дозиметрією людини та довкілля : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, 
кристалографія" / Радчук Валентин Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Ін-т телекомунік. та глобал. інформ. простору НАН України]. — Львів, 2011. — 
43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41. — 100 пр. — [2011-6330 А] УДК 549.514.51.08 

На ступінь кандидата 
5937. Андреєв О. О. Вік, геохімічні особливості та можливі джерела поход-

ження детритового монациту території України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Андреєв Олексій Олександрович ; 
НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка, [Укр. 
держ. геологорозвідув. ін-т М-ва екології та природ. ресурсів України]. — К., 2011. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0647 А] 

 УДК 550.4:550.93](477) 
5938. Бут А. В. Цілеспрямована стимуляція перебудови полів дефектів струк-

тури кристалів CdZnTe i ZnSe:Te : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бут Андрій Володимирович ; НАН 
України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2011-3099 А] УДК 548.4 

5939. Гарабажів Я. Д. Формування картин Кікучі дифракції в синтезованих 
кристалах алмазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Гарабажів Ярослав Дмитрович ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. 
— 100 пр. — [2010-6330 А] УДК 548.4 

5940. Гречановська О. Є. Мінералогія та умови утворення родовищ породо-
утворюючих цеолітів Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 
наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Гречановська Олена Євгенівна ; 
НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — К., 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2409 А]
 УДК 549.67(477.87) 

5941. Данчук В. В. Орієнтаційний порядок у чистих кріокристалах і їх розчи-
нах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фі-
зика твердого тіла" / Данчук Віктор Вікторович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низь-
ких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 
100 пр. — [2011-1307 А] УДК 548.74 

5942. Карпенко С. В. Топомінералогія залізисто-кременистої формації Ганнів-
ського родовища Криворізького басейну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геол. наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Карпенко Світлана 
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Валеріївна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Се-
мененка, [Криворіз. техн. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(21 назва). — 100 пр. — [2011-2501 А] УДК 549:553.31(477.63) 

5943. Литвинюк С. Ф. Геохімія газів включень у галіті та бітумів у кам'яній 
солі евапоритових формацій нафтогазоносних провінцій Центральної і Східної Європи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Лит-
винюк Станіслав Федорович ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. 
— Львів, 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 150 пр. — [2011-1217 А]
 УДК 548.4:[552.53:552.578.3](4) 

5944. Нікішин О. О. 4,4-Дизаміщені функціоналізовані піридинхалькогенони: 
синтез, будова та властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Нікішин Олександр Олександрович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — 
Х., 2011. — 19 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 130 пр. — 
[2011-6278 А] УДК 548.737:547.824 

5945. Токменко І. І. Мезофазо- і склоутворення, та оптичні властивості систем 
на основі каприлату кобальту(ІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Токменко Інна Ігорівна ; НАН України, Ін-т 
заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-5276 А] УДК 549.322 

5946. Фесів І. В. Інтерференційні зображення деформаційних полів, зумовле-
них дією зосереджених сил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Фесів Ігор Васильович. Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 
100 пр. — [2010-6389 А] УДК 548.734 

55 Геологія. Науки про Землю 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  
Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі 

На ступінь кандидата 
5947. Думас І. З. Природні умови Галицького Придністер'я в палеоліті : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Геоморфоло-
гія і палеогеографія" / Думас Ірина Зіновіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3290 А]
 УДК 551.4(477.8)"632" 

5948. Жук О. А. Екзогенні сольові ореоли літію : (пошук. та екол. аспекти) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / 
Жук Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М. П. Семененка. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-2460 А] УДК 550.84 

5949. Микита М. М. Геоморфологія вулканічних гір Закарпаття : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Геоморфологія та 
палеогеографія" / Микита Михайло Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-7059 А]
 УДК 551.432.7(477.87) 
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5950. Омельченко А. М. Геологічна позиція та формаційна приналежність 
сублужних базитових дайкових комплексів східної частини Волинського мегаблоку 
Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
спец. 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / Омельченко Алла Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-0941 А] УДК 551.22+552.3](477.82) 

5951. Палійчук О. В. Контроль та прогнозування техногенно-екологічної без-
пеки в районі Калуського гірничопромислового комплексу : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Палійчук Олек-
сандра Володимирівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Фран-
ківськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-0943 А]
 УДК 551.21 

5952. Фролова С. Є. Методологічні аспекти підвищення ефективності викорис-
тання інформативного сигналу хвильового акустичного каротажу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Фролова Світ-
лана Євгеніївна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 
2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2898 А] 

 УДК 550.832 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь доктора 
5953. Гребінь В. В. Регіональний ландшафтно-гідрологічний аналіз сучасного 

водного режиму річок України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. 
наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Гребінь Василь 
Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 24—30 (62 назви). — 100 пр. — [2010-7178 А] УДК 551.583.1:556.012 

На ступінь кандидата 
5954. Коріненко О. Є. Рух тонких плівок на морській поверхні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Корі-
ненко Олександр Євгенович ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 
2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1207 А] 

 УДК 551.465+551.501.8 
5955. Наумова В. А. Вітро-хвильові аномалії в прибережній зоні морів Ук-

раїни та їх зв'язок з великомасштабними атмосферними процесами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, клімато-
логія, агрометеорологія" / Наумова Валентина Анатоліївна ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН 
України. — Севастополь, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 70 пр. 
— [2011-2680 А] УДК 551.589:551.515](477.7) 

5956. Романова Г. В. Вплив атмосферних процесів Північної Атлантики на 
синоптичну ситуацію над Україною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Рома-
нова Ганна Вячеславівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2781 А] УДК 551.543(261.1):551.58(477) 

5957. Шабашкевич Б. Г. Прецизійні засоби вимірювання енергетичних харак-
теристик оптичного випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук. : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Шабашкевич Борис 
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Григорович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Наук.-вироб. фірма "Тензор"]. — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1033 А]
 УДК 551.510.534 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь доктора 
5958. Жабіна Н. М. Біостратиграфія відкладів верхньої юри-нижньої крейди 

(оксфорд-валанжин) Українського Передкарпаття за форамініферами і тинтинідами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.09 "Палеонто-
логія і стратиграфія" / Жабіна Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т геол. наук, 
[Львів. від-ня Укр. держ. геологорозвідув. ін-ту]. — К., 2011. — 44 с. + 4 арк. схем. 
— Бібліогр.: с. 35—41 (43 назви). — 100 пр. — [2011-2452 А] 

 УДК 551.762/.763(477.8) 
5959. Митрохин О. В. Анортозит-рапаківігранітна формація Українського щи-

та : (геологія, речовин. склад та умови формув.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.01"Заг. і регіон. геологія" / Митрохин Олександр 
Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геол. ф-т. — К., 2011. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (45 назв). — 100 пр. — [2011-0920 А] УДК 552.3+553.4 

5960. Ремезова О. О. Розшаровані титаноносні інтрузиви габро Коростенсько-
го плутону : (півн.-зах. частини Укр. щита) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра геол. наук : спец. 04.00.01"Заг. і регіон. геологія" / Ремезова Олена Олександ-
рівна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—34 (52 назви). — 100 пр. — [2011-7788 А] УДК 552.321:553.494](477) 

5961. Шехунова С. Б. Особливості літогенезу соленосних формацій та проб-
леми їх використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : 
[спец.] 04.00.21 "Літологія" / Шехунова Стелла Борисівна ; НАН України, Ін-т геол. 
наук. — К., 2011. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—40 (90 назв). — 100 пр. — 
[2011-5102 А] УДК 552.14:553.63 

На ступінь кандидата 
5962. Кузів Л. І. Перспективність петротипів гранітоїдів Волинського мега-

блоку за їх петрофізичними характеристиками для захоронення РАВ : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Кузів 
Ліліана Ігорівна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2010-7029 А] 

 УДК 552.322:621.039.75(477.82) 
5963. Мінтузова Л. Г. Біостратиграфія палеоцен-еоценових відкладів Кер-

ченського півострова та прилеглих територій за форамініферами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.09 "Палеонтологія і стра-
тиграфія" / Мінтузова Людмила Георгіївна ; НАН України, Ін-т геол. наук, [Укр. 
держ. геологорозвідув. ін-т]. — К., 2011. — 24, [1] с., включ. обкл. + 3 арк. іл. — 
Бібліогр.: с. 21—23 (18 назв). — 100 пр. — [2011-2660 А] УДК 552.582:551.781.3 

5964. Янченко В. П. Генетична типізація та реологічні механізми формування 
конгломератоподібних утворень метаморфічних комплексів Українського щита : (на 
прикл. Волин. та Росин.-Тікиц. мегаблоків) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. геол. наук : [спец.] 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / Янченко Віталій Петро-
вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — 120 пр. — [2011-2998 А] УДК 552.4.051.6(477) 
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553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

На ступінь кандидата 
5965. Андрєєва О. О. Геолого-економічний аналіз мінерально-сировинної бази 

бентонітових глин України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
[спец.] 04.00.19 "Екон. геологія" / Андрєєва Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-0802 А] УДК 553.611(477) 

5966. Вандер О. В. Інтерпретаційні моделі поглибленого вивчення міжрепер-
них товщ осадового чохла та кристалічного фундаменту ДДЗ за даними сейсмороз-
відки та ГДС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 
"Геофізика" / Вандер Олена Вікторівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, 
[Укр. держ. геологорозвідув. ін-т М-ва охорони навколиш. природ. середовища Ук-
раїни]. — Івано-Франківськ, 2010. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-6844 А] УДК 550.834:553.98 

5967. Віннік Н. В. Геолого-економічна оцінка родовищ залізистих кварцитів 
докембрію для розробки підземним способом : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. геол. наук : спец. 04.00.19 "Екон. геологія" / Віннік Наталя Володи-
мирівна ; НАН України, М-во надзв. ситуацій України, Ін-т геохімії навколиш. сере-
довища, [Криворіз. екон. ін-т ДВНЗ, "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — 
К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1460 А]
 УДК 553.31:551.24 

5968. Мельниченко Т. А. Структурно-тектонічні фактори нафтогазоносності 
зовнішнього крила Преддобрудзького прогину : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.10 "Геологія океанів і морів" / Мельниченко Те-
тяна Анатоліївна ; НАН України, Від-ня мор. геології та осадоч. рудоутворення. — 
К., 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-1346 А] УДК 551.35:551.242.7:553.982 

5969. Ніконов А. В. Науково-методичні засади ресурсоефективної стратегії 
нафтогазового комплексу регіону : (на прикл. Полтав. обл.) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. 
економіка" / Ніконов Антон Вікторович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратю-
ка. — Полтава, 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 140 пр. — 
[2010-6663 А] УДК 553.98(477.53) 

5970. Терешкова О. А. Літолого-фаціальний склад і перспективи алмазонос-
ності райгородської товщі Інгульського мегаблоку Українського щита : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія металев. і неме-
талев. корис. копалин" / Терешкова Ольга Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. 
гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-2140 А] УДК 553.81.068.5(477) 

5971. Черниш О. Г. Мінералого-геохімічні особливості і критерії прогнозу-
вання поліметалічного зруденіння в нижньокарбонових відкладах Донбасу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія метал. і 
неметал. корис. копалин" / Черниш Ольга Геннадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. 
гірн. ун-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2011. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2036 А] 

 УДК 553.4.06+550.4](477.6) 
5972. Чернієнко Н. М. Геолого-економічні критерії комплексного освоєння Ма-

зурівського родовища польовошпат-нефелін-рідкіснометалевих руд Східного Приазов'я : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.19 "Екон. гео-
логія" / Чернієнко Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2011. — 23 с. 
— Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2011-2927 А] УДК 553.4(477.7) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь доктора 
5973. Осадча Н. М. Закономірності міграції гумусових речовин у поверхневих 

водах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.07 
"Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Осадча Наталія Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т М-ва надзв. ситуацій Украї-
ни та НАН України]. — К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30. — 100 пр. 
— [2011-2228 А] УДК 556.53.012(477) 

5974. Кошляков О. Є. Моніторинг гідрогеодинамічної складової геологічного 
середовища урбанізованих територій : (на основі ГІС) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.05 "Геол. інформатика" / Кошляков Олексій Єв-
генович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 25—30 (54 назви). — 100 пр. — [2011-2550 А] 

 УДК 556.3:[550.8.013:004.9] 

На ступінь кандидата 
5975. Авгайтіс С. В. Використання формул об'ємного типу для нормування 

розрахункових характеристик весняного водопілля в басейні р. Сіверський Донець : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія 
суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Авгайтіс Сергій Володимирович ; Одес. держ. екол. 
ун-т. — Одеса, 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2969 А]
 УДК 556.16 

5976. Безрук К. О. Геохімія ртуті у підземних водах геологічних структур 
північно-західної частини Донецької складчастої споруди : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Безрук Катерина Олек-
сандрівна ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин, [Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна]. — Львів, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 130 пр. — [2011-1127 А] УДК 550.4:556.3](477.61/.62) 

5977. Отченаш Н. Д. Річний стік річок Кримського півострова в умовах ан-
тропогенних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Отченаш Наталія Дмит-
рівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-2706 А] УДК 556.165(477.75) 

5978. Прибилова В. М. Мікрокомпонентний склад питних підземних вод водо-
заборів малих міст Харківщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 
наук : спец. 04.00.06 "Гідрогеологія" / Прибилова Вікторія Миколаївна ; НАН Украї-
ни, Ін-т геол. наук, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2754 А] 

 УДК 556.314:628.112.3(477.54) 

56 Палеонтологія 

На ступінь доктора 
5979. Комар М. С. Стратиграфія і палеогеографія пізнього плейстоцену пе-

ригляціальної області Центральної і частини Східної Європи : (за палінол. даними) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.09 "Па-
леонтологія і стратиграфія" / Комар Марина Семенівна ; НАН України, Ін-т геол. 
наук. — К., 2011. — 43 с. : табл. + 2 арк. табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (42 назви). — 
100 пр. — [2011-3486 А] УДК 56(4):551.791 

На ступінь кандидата 
5980. Братішко А. В. Отоліти та зуби костистих риб палеогену України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.09 "Палеонтологія 
і стратиграфія" / Братішко Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — 
К., 2011. — 24 с. : іл. + 1 арк. іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (5 назв). — 100 пр. — [2011-2319 А]
 УДК 567.5:551.781](477) 

5981. Кравченко О. М. Nassariidae міоцену Молдавського Придністров'я : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.09 "Палеонто-
логія і стратиграфія" / Кравченко Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т геол. наук, 
[Придністров. держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2011. — 24 с. : табл. + 2 арк. іл. 
— Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2554 А] УДК 564.3:551.782.1](478) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 
5982. Жуков О. В. Екоморфічні матриці мезофауни лісових ґрунтів степового 

Придніпров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : спец. 03.00.16 
"Екологія" / Жуков Олександр Вікторович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-
чара. — Дніпропетровськ, 2009. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (69 назв). 
— 100 пр. — [2010-7241 А] УДК 574.4:591.5 

5983. Киричук Г. Є. Фізіолого-біохімічні механізми адаптації прісноводних 
молюсків до змін біотичних та абіотичних чинників водного середовища : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / 
Киричук Галина Євгеніївна ; НАН України, Ін-т гідробіології, [Житомир. держ. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 44, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 35—41 
(54 назви). — 100 пр. — [2011-0198 А] УДК 574.58 

5984. Черничко Й. І. Значення Азово-Чорноморського узбережжя України в 
підтримці структури трансконтинентальних міграційних шляхів куликів у Східній Європі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / 
Черничко Йосип Іванович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 
2011. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—42 (62 назви). — 100 пр. — [2011-0579 А]
 УДК 574.91:598.243.3](477.7) 

На ступінь кандидата 
5985. Громенко В. М. Флористико-фауністична характеристика біогеоценозів 

Кримського Присивашшя: склад, структура, різноманітність : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Громенко Віктор 
Матвійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0736 А] УДК 574.4(477.75) 

5986. Матвійчук Л. А. Екологічна оцінка осушених біогеоценозів Західного 
Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Матвійчук Людмила Антонівна ; Нац. акад. аграр. наук Украї-



   

 
291

ни, Ін-т агроекології і економіки природокористування, [Держ. екол. акад. післядип-
лом. освіти та упр. М-ва екології та природ. ресурсів України]. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2178 А] УДК 574.4(477.8) 

5987. Мельник О. С. Утилізація стічних вод гальванічного виробництва та їх 
нейтралізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 
"Екол. безпека" / Мельник Олена Сергіївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1533 А] 

 УДК 574.63:628.33 
5988. Тарасова Ю. В. Молюски роду Theodoxus (Mollusca: Gastropoda: Pectini-

branchia: Neritidae) України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Тарасова Юлія Вікторівна ; НАН України, Ін-т зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2011-1260 А] 

 УДК 574.2:594.32 
5989. Усов О. Є. Фітофільна макрофауна річкової системи : (на прикл. басейну 

р. Десна) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.17 "Гідро-
біологія" / Усов Олександр Євгенійович ; НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0543 А]
 УДК 574.5.012.2(282.247.324) 

5990. Чонка І. І. Екологічні особливості впливу сміттєзвалищ на стан екосис-
тем транскордонного регіону Берег : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Чонка Іванна Іванівна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Ін-т агроекології і економіки природокористування, [Держ. вищ. навч. 
закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-1192 А] УДК 574.4.014 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 
5991. Лиманська О. Ю. Молекулярні технології в типуванні та детекції пато-

генів бактеріальної і вірусної природи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Лиманська Ольга Юріївна ; НАН Украї-
ни, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, [ДУ "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Меч-
никова"]. — К., 2011. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—39 (49 назв). — 100 пр. — 
[2011-0274 А] УДК 575.22:579.253 

5992. Ніколенко М. І. Концепція пренатального генетичного скринінгу на ос-
нові уніфікованих лабораторних стандартів та системи контролю якості : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Ніколенко 
Маргарита Іванівна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини НАМН Украї-
ни", [КЛПУ "Донец. обл. спеціаліз. центр мед. генетики та пренатал. діагностики"]. 
— К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (36 назв). — 100 пр. — [2011-2686 А]
 УДК 575.16:618.2-076.4 

На ступінь кандидата 
5993. Бочарова В. Р. Генетико-морфологічний поліморфізм рослин винограду 

як показник диференціації для використання в селекції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Бочарова Валерія Ро-
ландівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр на-
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сіннєзнав. та сортовивчення, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1968 А] 

 УДК 575:582.782.2 
5994. Гриценко Л. М. Генотипові та фенотипові ознаки вірулентності вірусів 

ECHO : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.06 "Ві-
русологія" / Гриценко Лариса Миколаївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ 
України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2011-0115 А]
 УДК 575.21/.22:578.72 

5995. Тиркус М. Я. Внесок генетичних чинників у структуру ідіопатичного 
непліддя чоловіків Західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Тиркус Марта Ярославівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [ДУ "Ін-т спадкової патології АМН України"]. — Х., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2010-7270 А]
 УДК 575.224:616.697 

5996. Шаюк Л. В. Молекулярно-генетичний аналіз роду beta L. автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / 
Шаюк Людмила Володимирівна ; НАН України, Ін-т харч. біотехнології та геноміки, 
[Ін-т цукр. буряків Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6836 А] УДК 575.17:633.63 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь доктора 
5997. Копильчук Г. П. Біохімічні особливості індукованого низькодозовим 

опроміненням пухлинного росту та його інгібування кумариновими похідними ура-
цилу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біо-
хімія" / Копильчук Галина Петрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—29 (57 назв). — 100 пр. — 
[2011-3493 А] УДК 576.385.5:577.113.6 

На ступінь кандидата 
5998. Білько Д. І. Особливості експресії ядерних і Toll-подібних рецепторів та 

їх функціональних зв'язків у пухлинних клітинах різного походження : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біо-
логія, гістологія" / Білько Денис Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. 
ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 200 пр. — [2010-6362 А] УДК 576.385.5+577.218 

5999. Джома Мохамед Сулейман Хувядж. Порівняльна оцінка життєздатнос-
ті, адгезивної, лізоцимної і антагоністичної активності найбільш широко вживаних про-
біотиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікро-
біологія" / Джома Мохамед Сулейман Хувядж ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та 
імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Х., 2011. — 23 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1143 А] УДК 576.8 

6000. Іванов Є. Г. Особливості регенерації хряща колінного суглоба щурів 
після кріовпливу та застосування низькомолекулярної фракції кордової крові великої 
рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.19 "Кріобіологія" / Іванов Євген Геннадійович ; НАН України, Ін-т пробл. 
кріобіології і кріомедицини. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-3363 А] УДК 57.086.13:616.728.3 
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6001. Костюк К. В. Структурно-функціональні реакції клітин водних рослин 
на дію токсикантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.17 "Гідробіологія" / Костюк Катерина Василівна ; НАН України, Ін-т гідробіо-
логії, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка М-ва освіти і науки, молоді 
та спорту України]. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-0230 А] УДК 635.926+576.314]:613.632 

6002. Левчук Н. І. Вплив паклітакселю на апоптозні і метаболічні процеси в 
пухлинах надниркових залоз людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Левчук Наталія Іванівна ; Держ. уста-
нова "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". 
— К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 
150 пр. — [2011-2593 А] УДК 576.3:616.45-006-085 

6003. Оберемко А. В. Деякі механізми остеогенного диференціювання мульти-
потентних мезенхімальних стромальних клітин in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец]. 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / 
Оберемко Альона Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотех-
нології та геноміки НАН України", [Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака 
НАМН України"]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 
110 пр. — [2011-1724 А] УДК 576 

577 Maтеріальні основи життя. Біохімія.  
Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 
6004. Колибо Д. В. Молекулярні механізми імунного розпізнавання дифтерій-

ного токсину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.03 
"Молекуляр. біологія" / Колибо Денис Володимирович ; НАН України, Ін-т молеку-
ляр. біології та генетики, [Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна]. — К., 2011. — 41 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (37 назв). — 150 пр. — [2011-3477 А]
 УДК 577.27:616.931 

6005. Кулєшова Л. Г. Механізми дії позаклітинного льодоутворення та пов'я-
заних з ним явищ на біологічні об'єкти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Кулєшова Лариса Георгіївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2011. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—36 (61 назва). — 100 пр. — [2011-2574 А] УДК 577.352.4.086.13 

6006. Савчук О. М. Білок-білкові взаємодії в механізмах регуляції гемостазу 
за патологічних станів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Савчук Олексій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (38 назв). — 100 пр. 
— [2010-6709 А] УДК 577.112.7 

На ступінь кандидата 
6007. Агеєв В. О. Стан антиоксидантної системи та неспецифічна резистент-

ність у тварин за дії пробіотиків БПС-44 та БПС-Л : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Агеєв Володимир Олександро-
вич ; Ін-т біології тварин НААН, [Ін-т с.-г. мікробіології Нац. акад. аграр. наук Ук-
раїни]. — Львів, 2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 150 пр. 
— [2011-1442 А] УДК 636.087.8:57.083.3 
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6008. Акімов В. І. Моделювання і прогнозування дії нюхового нанобіосенсора 
на основі молекули білка типу GPCR : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Акімов Володимир Ігорович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т радіофізики і електроніки ім. О. Я. Усикова НАН 
України]. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-2977 А] УДК 577.322:004.942 

6009. Александрова Д. І. Вплив початкових осмотичних та температурних 
умов на стійкість еритроцитів ссавців до гіпертонічного шоку : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Александрова 
Дар'я Іванівна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2979 А] 

 УДК 577.352.4.086.13:591.111.1 
6010. Андріанова К. С. Дослідження окремих ланок процесу фібринолізу за 

умов моделювання іn vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Андріанова Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-1563 А] УДК 577.152.3:612.115 

6011. Асмолкова В. С. Біохімічні механізми регуляції N-ацилетаноламінами 
функціональних характеристик культивованих клітин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Асмолкова Валентина 
Сергіївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1682 А]
 УДК 577.115.3:616-006.6 

6012. Бекус І. Р. Порушення обміну ліпідів і його корекція за умов гострої 
інтоксикації етанолом у щурів на тлі тривалої дії солей кадмію та свинцю : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Бекус 
Ірина Романівна ; Ін-т біології тварин НААН, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського МОЗ України]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-0023 А] УДК 577.115 

6013. Бережной А. Ю. Залежність фізичних властивостей нуклеотидів і про-
моторів від їхніх функціональних і еволюційних характеристик : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Бережной 
Андрій Юрійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т високих енергій і ядер. 
фізики Нац. наук. центру "Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — Х., 2011. — 
17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1128 А] 

 УДК 577.32 
6014. Броварець О. О. Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих му-

тагенами транзицій і трансверсій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Броварець Ольга Олександрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т молекуляр. біології і генетики НАН України]. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (38 назв). — 100 пр. — [2011-0056 А]
 УДК 577.32 

6015. Горбаль Л. О. Функції генів, задіяних у регуляції біосинтезу полікетид-
них антибіотиків в актиноміцетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Горбаль Лілія Олегівна ; НАН 
України, Ін-т молекуляр. біології і генетики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6693 А]
 УДК 577.1 
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6016. Данилів С. І. Вивчення стану основних клітинних і гуморальних факто-
рів імунної системи Cyprinus Carpio L. під впливом іонів свинцю та хрому : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / 
Данилів Світлана Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2011-3228 А] УДК 577.27.083.3:546.817 

6017. Дуплій Д. Р. Взаємозв'язок нуклеотидного складу послідовностей геному 
людини зі структурою та особливостями експресії генів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Дуплій Діана 
Ростиславівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-7009 А] 

 УДК 577.212 
6018. Ель-та'алу Аббас Бубакар. Молекулярні та клітинні механізми вікових 

змін функціональних властивостей сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Ель-
та'алу Аббас Бубакар ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-3297 А] УДК 577.12:577.24 

6019. Жиліщич Ю. В. Біохімічні механізми впливу кадмію на кисень-транс-
портну функцію крові тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Жиліщич Юстина Василівна ; Ін-т біології тварин 
НААН, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 
Львів, 2011. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3320 А]
 УДК 577.12:612.1]:546.48 

6020. Жураківський Р. О. Конформаційні властивості елементарних структур-
них ланок нуклеїнових кислот: неемпіричне квантово-механічне дослідження : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Жу-
раківський Роман Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т моле-
куляр. біології та генетики НАН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-0777 А] УДК 577.33:539.19 

6021. Замкова Н. О. Концентрації деяких гострофазних білків у сироватці крові 
людей різного віку і статі при впливі гострого запалення червоподібного відростка : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. 
біохімія" / Замкова Наталя Омелянівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 
"Луган. держ. мед. ун-т", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Луганськ, 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0780 А]
 УДК 577.122:616.346.2-002 

6022. Капустяненко Л. Г. Локалізація центрів полімеризації в NH2-кінцевій 
ділянці β-ланцюга фібрину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Капустяненко Лада Григоріївна ; НАН України, Ін-т біо-
хімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2497 А] УДК 577:612.115 

6023. Кириченко В. О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-за-
лежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Кириченко Вікторія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т 
фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6757 А] УДК 577.152.34:616.12 
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6024. Кобилянський А. М. Гени актиноміцетів, що контролюють етапи від-
новлення, окиснення та глікозилювання у біосинтезі ангуциклінових антибіотиків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молеку-
ляр. генетика" / Кобилянський Антон Миколайович ; НАН України, Держ. установа 
"Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2011-1323 А] УДК 577.2 

6025. Коваль М. І. Вікові особливості обміну ліпідів у щурів за експеримен-
тального отруєння парацетамолом та корекція його порушень : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Коваль Марія 
Іванівна ; Ін-т біології тварин НААН, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевсь-
кого МОЗ України]. — Львів, 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). 
— 100 пр. — [2011-0212 А] УДК 577.15:615.212.3.099 

6026. Колещук О. І. Фізіолого-біохімічні процеси в організмі великої рогатої 
худоби за умов згодовування Селену, Хрому і вітаміну Е : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Колещук Олена Іванівна ; 
Ін-т біології тварин НААН. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-2525 А] УДК 577.16:636.2 

6027. Кондратюк Ю. Ю. Імунохімічне дослідження тирозил-тРНК синтетази 
ссавців та її участі в імунопатогенезі дилятаційної кардіоміопатії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Кондратюк 
Юлія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т молекуляр. біології і гене-
тики]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6351 А]
 УДК 577.27:616.12 

6028. Кропивко С. В. Альтернативний сплайсинг та альтернативна транскрип-
ція у створенні різноманіття транскриптів гена інтерсектину 1 людини : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / 
Кропивко Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2010-6650 А] УДК 577.214 

6029. Кубашко А. В. Стан про- та антиоксидантної рівноваги у постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи (віддалений післяаварійний період) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Ку-
башко Алла Володимирівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Наук. центр 
радіац. медицини", [Ін-т клініч. радіології]. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл — 
Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6857 А] УДК 577.34:614.876 

6030. Кулініч А. О. Структурно-функціональні зміни фібронектину при 
патологічних станах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кулініч Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т біохімії 
ім. О. В. Палладіна НАН України, [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — 
К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6935 А]
 УДК 577.112.85 

6031. Машейко І. В. Гетерогенність глікозилювання плазмового та клітинного 
α1-кислого глікопротеїну при порушеннях гемостазу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Машейко Іван Володими-
рович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [Дніпропетров. 
держ. мед. акад. МОЗ України]. — Луганськ, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0915 А] 

 УДК 577.112.85.015.3 
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6032. Меленевська Н. В. Збудження-гальмування гладеньких м'язів кишечни-
ка при дії клітинно-зв'язаного білка А стафілокока та фактора переносу імунної 
реактивності до бактеріальних антигенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Меленевська Надія Володимирівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1675 А] УДК 577.3 

6033. Оберемок В. В. ДНК-маркери у вивченні взаємовідносин між вірусом 
ядерного поліедрозу та його хазяїном непарним шовкопрядом : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Оберемок Во-
лодимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (18 назв). 
— 100 пр. — [2011-1158 А] УДК 577.17 

6034. Паливода К. О. Модуляція шляхів апоптозу за участі фулеренів С60 у 
нормальних та трансформованих Т-лімфоцитах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Паливода Ксенія Олегівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-0368 А] УДК 577.175.76:577.24 

6035. Поліщук О. М. Глікани базидіоміцетів як інгібітори ВТМ-інфекції та 
індуктори вірусостійкості рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Поліщук Олена Миколаївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2011. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2232 А] УДК 578 

6036. Ременяк О. В. Генерування активних форм кисню фотозбудженими вуг-
лецевими нанотрубками та їхня гіпертермічна дія в системі in vitro : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Ременяк Ольга 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-7081 А] УДК 577.352.4 

6037. Рудь Ю. П. Молекулярно-біологічні властивості та фізико-хімічна ха-
рактеристика іридовірусу комара Aedes flavescens : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Рудь Юрій Петрович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Навч. наук. центр "Ін-т біології"]. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-7190 А] 

 УДК 578.84 
6038. Савченко Г. А. Вплив пептидних компонентів отрути павуків роду Geolycosa 

на пуринергічні рецептор-канальні комплекси : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Савченко Ганна Анатоліївна ; НАН 
України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 
— К., 2011. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2011-0979 А] 

 УДК 577.354.3 
6039. Саранчук І. І. Жирнокислотний склад і вміст важких металів у бджоли-

ному обніжжі та тканинах бджіл залежно від екологічних умов довкілля : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Саранчук 
Іван Іванович ; Ін-т біології тварин НААН. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2800 А] УДК 577.115/.118:638.1 

6040. Скоклюк Л. Б. Імунохімічні та біологічні властивості ліпополісахаридів 
Rahnella aquatilis : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 
"Мікробіологія" / Скоклюк Людмила Борисівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2821 А] УДК 577.114.7 

6041. Строкіна А. О. Тіамінфосфатгідролазна активність плазматичних мембран 
нервових клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук. : [спец.] 03.00.04 
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"Біохімія" / Строкіна Анастасія Олександрівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Пал-
ладіна. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1009 А]
 УДК 577.152.3 

6042. Тимченко С. Л. Варіабельність серцевого ритму залежно від рівня важ-
ких металів в організмі учнів в умовах міського середовища : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Тимченко 
Світлана Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-
нила Галицького, [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—18 (29 назв). — 100 пр. — [2011-0521 А]
 УДК 577.118:612.174-057.874/.875 

6043. Федорович З. Я. Перерозподіл потенціалгенеруючих іонів Na+, K+, Cl− та 
Ca2+ в ранньому ембріогенезі холоднокровних : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Федорович Зоряна Ярославівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького М-ва 
охорони здоров'я України]. — Львів, 2011. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(19 назв). — 100 пр. — [2011-0546 А] УДК 577.352:591.3 

6044. Черенько М. С. Кальцитонін крові у диференційній діагностиці захво-
рювань щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Черенько Марія Сергіївна ; Держ. установа 
"Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України", [Укр. 
наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин МОЗ 
України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-2924 А] УДК 577.175.4:616.441-006-07 

6045. Якубцова І. В. Структурно-функціональний стан клітин слизової обо-
лонки шлунка та дванадцятипалої кишки за умов експериментальної виразки : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Якубцова Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Навч.-наук. 
центр "Ін-т біології"]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 
— 100 пр. — [2010-6879 А] УДК 577.175.73:[616.33+616.342] 

6046. Яценко Н. М. Модуляція гліцинових рецепторів канабіноїдами в нейронах 
ЦНС щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 
"Біофізика" / Яценко Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-1661 А]
 УДК 577.352+612.822 

579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 
6047. Копилов Є. П. Формування ефективних симбіозів ендофітних мікроор-

ганізмів з рослинами пшениці та сої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Копилов Євгеній Павлович ; Нац. акад. аг-
рар. наук України, Ін-т агроекології і економіки природокористування. — К., 2011. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (48 назв). — 100 пр. — [2011-2175 А] 

 УДК 579.266:[633.11+633.34] 

На ступінь кандидата 
6048. Божко І. В. Експресія мРНК казеїнкінази-1ε, 6-фосфофрукто-2-кінази/фрук-

тозо-2,6-бісфосфатази та циркадіальних генів при дії на організм наночасток срібла : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехно-
логія" / Божко Ірина Володимирівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, 
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[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3068 А] 

 УДК 579.258:546.57 
6049. Васіна С. І. Роль асоціації мікоплазми людини з іншими мікроорга-

нізмами з розвитку гострих та хронічних захворювань глотки і гортані : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Васіна 
Світлана Іванівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечнико-
ва Акад. мед. наук України". — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-6566 А] УДК 579.88:[616.523+616.22] 

6050. Галушка А. А. Структурно-біохімічні зміни в клітинах мікроорганізмів 
за умов впливу гідроген сульфіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Галушка Андрій Андрійович ; НАН 
України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 140 пр. 
— [2011-2373 А] УДК 579.22 

6051. Голембіовська С. Л. Характеристика і біотехнологічний потенціал Crt+-му-
тантів Streptomyces globisporus 1912 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Голембіовська Софія Леонідівна ; НАН 
України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2207 А] 

 УДК 579.253.4.017:602 
6052. Григор'єва С. М. Біологічні властивості біфідобактерій, як критерії 

оцінки якості пробіотиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Григор'єва Світлана Михайлівна ; Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця МОЗ України, [ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-
машевського АМН України". — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. 
— 100 пр. — [2011-1882 А] УДК 579.852.017 

6053. Дрегваль О. А. Біологічні властивості штамів Bacillus thuringiensis IMB-7186 
i Beauveria bassiana IMB-F-100043, перспективних для створення інсектицидного 
біопрепарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 
"Мікробіологія" / Дрегваль Оксана Анатоліївна ; НАН України, Ін-т мікробіології і 
вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 
2011. — 21 с., влюч. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2011-0752 А] УДК 579.852.1 

6054. Ісаєнко О. Ю. Біологічна характеристика антигенів B.Pertussis, виділе-
них за допомогою ультразвукової дезінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Ісаєнко Олена Юріївна ; Держ. 
установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук Украї-
ни". — Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-6579 А] УДК 579.841.9:[615.015.44:534.321.9] 

6055. Лебедовська М. В. Мікробіологічні і паразитологічні аспекти біотех-
нології культивування гігантської устриці (Crassostrea gigas) на Чорному морі : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідро-
біологія" / Лебедовська Маргарита Віталіївна ; НАН України, Ін-т біології півд. морів 
О. О. Ковалевського, Н.-д. центр збройних сил України "Держ. океанаріум". — Сева-
стополь, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-0266 А] УДК 579.8+576.8]:639.41(262.5) 

6056. Олійник З. А. Наукове обґрунтування методичних підходів визначення 
специфічної активності дезінфекційних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Олійник Зоя 
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Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. 
акад. мед. наук України". — К., 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14. — 120 пр. — [2011-1234 А] УДК 579.63:661.163 

6057. Поліщук Н. М. Гетерогенність ієрсиній, вегетуючих в різних біотопах, 
за критеріями біологічних властивостей і чутливості до протимікробних засобів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіо-
логія" / Поліщук Наталія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імуно-
логії ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", [ДЗ "Запоріз. обл. сан.-епідеміол. 
ст."]. — Х., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). — 100 пр. — 
[2011-1167 А] УДК 579.2+575.17 

6058. Церковняк Л. С. Біологічно активні сполуки Azotobacter vinelandii ІМВ 
В-7076 і Bacillus subtilis ІМВ В-7023 та їх вплив на рослини : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук. : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Церковняк 
Лариса Сергіївна ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, НАН 
України. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-1027 А] УДК 579.222:631.55 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 
6059. Мойсієнко І. І. Флора Північного Причорномор'я : (структур. аналіз, 

синантропізація, охорона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Мойсієнко Іван Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—32 (77 назв). — 100 пр. — 
[2011-2666 А] УДК 581.9(477.7-17) 

6060. Рубцова О. Л. Рід Rosа L. в Україні: історія, напрями досліджень, досяг-
нення та перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.23 "Історія біології" / Рубцова Олена Леонідівна ; НАН України, Нац. 
ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки 
ім. Г. М. Доброва]. — К., 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-0441 А] УДК 582.711.712:57](477) 

На ступінь кандидата 
6061. Антонюк Т. М. Фенольні та ліпідні компоненти різних за акліматиза-

ційною здатністю видів роду Rhododendron L. автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Антонюк Тетяна Мико-
лаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2258 А] УДК 581.522.4:577.1 

6062. Баранова О. О. Екологічні особливості альгоугруповань відвалів Крив-
басу та їх участь у біогеоценотичних процесах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Баранова Оксана Олександрівна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-6641 А] УДК 582.26/.27(477.63) 

6063. Бровко О. Ф. Juniperus sabina L. в урболандшафтах Києва : (стан аси-
міляції, аутекологія, аналіз фітокомпозицій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Бровко Ольга 
Федорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2011-2203 А] 

 УДК 582.477:581.16](477-25) 
6064. Бурмака О. В. Фармакогностичне дослідження біологічно активних ре-

човин квіток конюшини лучної та фітокомпозицій на її основі : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фарма-
когнозія" / Бурмака Олександр Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Ін-т фармакології та токсикології]. 
— К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл, табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-6485 А] УДК 582.923.1:615.451 

6065. Воробей Н. А. Нові високоефективні симбіотичні системи бобових рос-
лин і рекомбінантних штамів бульбочкових бактерій : автореф. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Воробей Надія Ана-
толіївна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—22 (26 назв). — 100 пр. — [2011-0698 А] УДК 581.1:582.736.3 

6066. Горай Г. О. Декоративні види родини макових (Papaveraceae Juss.) в 
умовах Лісостепу України: інтродукційна оцінка, морфобіологічні особливості, пер-
спективи практичного використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Горай Ганна Олександрівна ; НАН України, 
Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-1302 А] УДК 582.675.5:581.522.4](477) 

6067. Горєлов О. О. Види роду Alnus Mill. в Правобережному Лісостепу Ук-
раїни : (інтродукція, біол.-екол. та алелопат. особливості) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Горєлов Олексій Олек-
сандрович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2011. — 16 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3193 А] УДК 582.782.1 

6068. Гридько О. О. Біоекологічні особливості декоративних злаків, інтроду-
кованих на південному сході України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Гридько Ольга Олександрівна ; НАН Украї-
ни, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-3207 А] 

 УДК 581.5:635.9](477.7) 
6069. Грицай І. А. Рід Scilla L. у флорі рівнинної частини України (таксономія, 

географічні, еколого-ценотичні та біоморфологічні особливості, популяційна струк-
тура і стратегія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 
"Ботаніка" / Грицай Ірина Анатоліївна ; НАН Україна, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, 
[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-6334 А] 

 УДК 582.573.81:551.432.8(477) 
6070. Загороднюк Н. В. Мохоподібні рівнинного Криму : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Загороднюк На-
талія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр, 
[Херсон. держ. ун-т]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (27 назв). — 150 пр. — [2011-1316 А] УДК 582.32(477.75) 

6071. Кругляк Ю. М. Біоекологічні особливості видів, форм та гібридів кущо-
вих верб (Salix L.) в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Кругляк Юлія 
Михайлівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2011. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2566 А] 

 УДК 582.681.81.084(477.4) 
6072. Кур'ята І. В. Регуляція у рослин донорно-акцепторних відносин в сис-

темі "депо асимілятів — ріст" у процесі проростання : автореф. дис. на здобуття на-
ук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Кур'ята Ірина 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Вінниц. держ. пед. 
ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 111 пр. — [2011-0868 А] УДК 581.142/.143:577.175.1 
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6073. Левандовська С. М. Сорти Callistephus chinensis (L.) Nees: морфологія, 
біологія розвитку та культивування на садово-паркових об'єктах Західного Поділля : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. куль-
тури та фітомеліорація" / Левандовська Світлана Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — К., 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-7232 А] УДК 582.998.1:712](477.84) 

6074. Лучків Н. Ю. Структура ценопопуляцій Волошки карпатської (Сentaurea 
carpatica (Рorc.) Рorc., Аsteraceae) в екосистемах Українських Карпат : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Лучків 
Наталія Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0897 А] УДК 581.5:581.14(292.452) 

6075. Марценюк І. М. Рід Allium L. (Alliaceae) Північного Причорномор'я 
України : (біол., екол., біохім. особливості та інтродукція) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Марценюк Ігор Михай-
лович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України, [Миколаїв. 
держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0914 А] 

 УДК 582.573.16(477.7) 
6076. Ойцюсь Л. В. Адвентивна фракція флори Волинського Полісся : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Ойцюсь Лариса Віталіївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Рівнен. 
держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-2693 А] УДК 581.93(477.82) 

6077. Пірко І. Ф. Морфобіологічний потенціал дрібноквіткових культиварів роду 
Dendranthema (DC.) Des Moul., інтродукованих у Донецькому ботанічному саду : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 
Пірко Інна Федорівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Донец. 
ботан. сад). — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-1363 А] УДК 581.41:635.92:681.522.4](477.62) 

6078. Сідякін А. І. Індукований морфогенез in vitro та накопичення тритерпе-
нових глікозидів у калюсних культурах Ломиносу виноградолистого (Сlematis vitalba L.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біо-
технологія" / Сідякін Андрій Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нікіт. ботан. 
сад. — Нац. наук. центр, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Ялта (АР Крим), 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 90 пр. — [2011-1783 А]
 УДК 582.675.1:60 

6079. Таран О. П. Регенераційна здатність рослин картоплі за дії абіотичних 
чинників у культурі in vitro тa ex vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Таран Оксана Петрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (28 назв). — 100 пр. — [2011-2855 А] УДК 581.143.5:635.21]:616-092.4 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 
6080. Сондак В. В. Іхтіофауна природних водойм стир-горинського рибовід-

творювального комплексу (стан та умови відтворення) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Сондак Василь Володи-
мирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва НААНУ. — К., 2010. — 
44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42. — [2010-6824 А] УДК 597.2/.5(477.4) 
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На ступінь кандидата 
6081. Атемасова Т. А. Орнітофауна як структурний елемент біогеоценозів 

північного сходу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Атемасова Тетяна Андріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—23 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6682 А] 

 УДК 591.553:598.2(477.52/.54) 
6082. Балашов І. О. Наземні молюски (gastropoda) лісостепу України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / 
Балашов Ігор Олександрович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — 
К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0651 А]
 УДК 594.3(477) 

6083. Васільєва Л. А. Перлівницеві Unionidae (Bivalvia) фауни України: ало-
зимна й морфологічна мінливість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Васільєва Людмила Анатоліївна ; НАН Ук-
раїни, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — 
К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3110 А]
 УДК 591.5:594.141 

6084. Галущак Л. І. Фізіологічний стан організму перепелів за різного рівня 
жиру та вітаміну Е у раціоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. на-
ук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Галущак Людмила Іллівна ; Львів. 
нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т біології тварин 
Нац. акад. аграр. наук України]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6408 А] УДК 598.261.7:577.16 

6085. Горобець Л. В. Значення місць водопою для гніздових популяцій птахів лісо-
вих екосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 
"Екологія" / Горобець Леонід Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 110 пр. — [2011-1304 А]
 УДК 598.2:591.541 

6086. Іванов Д. В. Слуховий пузир собачих (Сarnivora, Сanidae): онтогенез, 
порівняльна морфологія та філогенетичне значення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Іванов Дмитро Вадимович ; 
НАН України, Нац. наук.-природн. музей. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-6891 А] УДК 599.742.1:591.485 

6087. Клименко С. І. Ентомофаги рослиноїдних горіхотворок на трав'янистій 
та чагарниковій рослинності півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Клименко Світлана Іванівна ; 
НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2011-2086 А] УДК 595.792:591.619](477.7) 

6088. Коршунов О. В. Екологічні закономірності розподілу Pelophylax esculen-
tus complex у біотопах басейна верхньої течії річки Сіверський Донець : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Коршунов 
Олексій Владиславович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [НДІ біології 
Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпропетровськ, 2010. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-6648 А] 

 УДК 597.851(477.54) 
6089. Коцюба І. Ю. Структура популяцій масових диплоїдних і поліплоїдних 

партеногенетичних дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) в межах України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Коцюба 
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Ірина Юріївна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. 
ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-1982 А] УДК 595.142:576.316](477) 

6090. Малюк А. Ю. Формування внутрішньовидових та міжвидових відмін-
ностей за лінійними розмірами та пропорціями тіла в постембріональному розвитку 
прудкої (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) та зеленої (L. viridis Laurenti, 1768) ящірок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / 
Малюк Анастасія Юріївна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 
2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-6899 А] УДК 598.112.23:591.3/.4 

6091. Нашат С. А-С. Аль-Джавазнех. Екологічне обґрунтування моніторингу 
основних листовійок яблуні в Лісостепу України в умовах змін клімату : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Нашат С. А-С. Аль-
Джавазнех ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1540 А] 

 УДК 595.7:634.11/.12(477) 
6092. Подопрігора В. М. Вплив стрес-факторів на ріст та виживаність молоді 

риб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіо-
логія" / Подопрігора Володимир Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. 
госп-ва, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6813 А] УДК 597.2/.5.044 

6093. Ростовська О. В. Географічні закономірності змін структури поселень 
гібридних зелених жаб Pelophylax esculentus complex (Linnaeus, 1758) в межах Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зооло-
гія" / Ростовська Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузе-
на. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-1246 А] УДК 597.851:575.17](477) 

6094. Снігірьов С. М. Донна іхтіофауна прибережних вод о. Зміїний : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 "Іхтіологія" / Снігірьов 
Сергій Михайлович ; НАН України, Ін-т гідробіології, [Регіон. центр інтегр. моніто-
рингу і екол. дослідж. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0490 А] 

 УДК 597.556:591.5](262.5)(477.74) 
6095. Соболенко Л. Ю. Амфібії та рептилії Західного Поділля: фауна, екологія 

і поширення видів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Соболенко Любов Юліянівна ; НАН України, Ін-т 
зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-6675 А] УДК 597.6+598.1](477.8) 

6096. Шкавро Н. М. Використання поліморфізму ДНК для оцінювання гене-
тичних ресурсів м'ясної худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Шкавро Наталя Миколаївна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Ін-т тваринництва]. — Чубинське 
(Київ. обл.), 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-2155 А] УДК 591.151:636.2.082 

6097. Яригін О. М. Ембріональний розвиток хрящового черепа прудкої ящірки, 
Lacerta agilis (Reptilia, Squamata) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Яригін Олександр Миколайович ; Ін-т зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена, НАН України. — К., 2010. — 20 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6400 А] УДК 591.32:598.112.23 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

61 Медичні науки 

На ступінь кандидата 
6098. Васильєв Ю. К. Роль Товариства одеських лікарів у розвитку медичної 

справи та медичної науки 1849—1924 рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.02.04 "Історія медицини" / Васильєв Юрій Костянтино-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Сум. 
держ. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17. — 100 пр. — 
[2011-6914 А] УДК 061:61](477.74-25)"1849/1924" 

6099. Горшков Є. В. Методологічна основа використання даних медичного 
електронного паспорту для моніторингу факторів ризику : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібер-
нетика" / Горшков Євген Вадимович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1590 А] УДК 61-07-082:004:007 

6100. Просоловська В. В. Оптико-електронна система діагностування для ви-
значення індексу здоров'я людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Просоловська Віта 
Віталіївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (27 назв). — 100 пр. — [2010-6950 А] УДК 681.784.8 

6101. Семенець А. В. Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній 
освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та 
програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Семенець Андрій Володимирович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, 
М-во охорони здоров'я України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-1775 А] УДК 61:004.45 

6102. Тарасевич Т. Ю. Медичний працівник як спеціальний суб'єкт злочину : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Тарасевич Тетяна Юріївна ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2011-4175 А] УДК 61:343.221 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 
6103. Абдул-Огли Л. В. Морфогенетичні паралелі розвитку серця та плаценти 

в пренатальному онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Абдул-Огли Лариса Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — 
Х., 2011. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—26 (43 назви). — 100 пр. — [2011-0643 А] 

 УДК 611.12.013.8 
6104. Григор'єва О. А. Закономірності морфогенезу і реактивності колінного 

суглоба після антигенного та гормонального впливу : (анатомо-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Григор'єва Олена Анатоліївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ 
України, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — К., 2011. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—31 
(36 назв). — 100 пр. — [2011-0113 А] УДК 611.4:611.73]-036 

На ступінь кандидата 
6105. Бурков М. В. Морфологічні особливості дифузної нейроендокринної 

системи тонкої кишки при високій гострій тонкокишковій непрохідності та її 
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корекції в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Бурков Микола Валентинович ; М-во охорони 
здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2327 А] 

 УДК 611.34.018.1:616.341-007.272 
6106. Вовчук О. М. Особливості зв'язків антропометричних і дерматогліфіч-

них параметрів у підлітків різних соматотипів з показниками зовнішнього дихання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Вовчук Олег Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3130 А] 

 УДК 611.9:612.215]-053.6 
6107. Гавриленко О. О. Нормативні комп'ютерно-томографічні розміри мо-

зочка та основних ядер кінцевого мозку у юнаків та дівчат Поділля : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гаври-
ленко Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2011. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2011-0083 А] УДК 611.817:616-073.7 

6108. Герасимчук Н. Л. Конституційні параметри юнаків і дівчат та морфо-
функціональний стан щитоподібної залози при цукровому діабеті : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гера-
симчук Наталія Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2011. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2164 А] 

 УДК 611.068:[616.441-018:616.379-008.64]-053.6 
6109. Гораш Є. В. Анатомія сигморектального сегмента в ранньому періоді он-

тогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нор-
мал. анатомія" / Гораш Євгенія Вікторівна ; 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, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). 
— 100 пр. — [2011-0809 А] УДК 611.34.013.31 

6110. Данів М. В. Вікові особливості ремоделювання структур дванадцяти-
палої кишки при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Данів 
Марина Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. навч. закл. "Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0813 А] УДК 611.34.018:612.14 

6111. Керечанин І. В. Структурні зміни судинної стінки ланок гемомікро-
циркуляторного русла і клітин тимуса за умов дії метилтретбутилового ефіра в 
експерименті у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Керечанин Ірина Валеріївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3423 А] УДК 611.43:611.16 

6112. Колінко Я. О. Морфофункціональні особливості провідникового апарату 
та кровоносного русла сідничого нерва щура в нормі та після впливу загальної 
глибокої гіпотермії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.01 "Нормал. анатомія" / Колінко Ярослав Орестович ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", 
[Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. держ. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2011. — 16 с. 
— Бібліогр.: с. 11—13 (20 назв). — 100 пр. — [2011-2089 А] 

 УДК 611.835.018.83:616-001.18-092.9 
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6113. Костів В. Р. Морфологічні особливості яєчників і аденогіпофіза щурів за 
умов післяопераційного гіпотиреозу та його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Костів 
Віра Романівна ; М-во охорони здоров'я України Держ. вищ. навч. закл. "Івано-
Франків. нац. мед. ун-т", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Івано-Франківськ, 
2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1509 А] 

 УДК 611.652:616.441-008.64 
6114. Кривов'яз С. О. Органометричні параметри селезінки в здорових юнаків 

та дівчат різних соматотипів : (за даними сонограф. дослідж.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Кривов'яз 
Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0239 А] УДК 611.41:616-071.2 

6115. Мелещенко А. В. Реадаптаційні зміни морфогенезу надниркових залоз 
та лімфатичних вузлів після довготривалого гіпертермічного впливу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ме-
лещенко Андрій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. 
держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-1223 А] УДК 611.45+611.42 

6116. Пірятінська Н. Є. Нейроно-гліально-капілярні відносини в енториналь-
ній ділянці парагіпокампальної закрутки головного мозку людини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 
ембріологія" / Пірятінська Наталія Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, ДУ 
"Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Сім-
ферополь, 2011. — 14, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 11—16 (17 назв). — 100 пр. 
— [2011-2737 А] УДК 611.813.1.018.83 

6117. Прочан В. М. Вплив механічних дефектів великогомілкових кісток на 
процеси остеогенеза в різні вікові періоди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Прочан Володимир Миколайо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2756 А] 

 УДК 611.71.018.1:616-092.9 
6118. Риженкова І. В. Нейроно-гліально-капілярні взаємовідношення перед-

центральної звивини головного мозку людини : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Риженкова Ірина Вік-
торівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-2778 А] УДК 611.81.018 

6119. Стаценко О. А. Особливості будови селезінки при впливі на організм 
підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора на різних етапах постнатального 
онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нор-
мал. анатомія" / Стаценко Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-7194 А] УДК 611.41:615.357 

6120. Череднікова М. О. Анатомічна мінливість і морфометрична характерис-
тика луски потиличної кістки у людей VIII і XX сторіч з урахуванням статі і форми 
черепа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нор-
мал. анатомія" / Череднікова Марина Олександрівна ; ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", 
[ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-7279 А] УДК 611.714 

6121. Чугу Т. В. Зв'язки сонографічних показників щитоподібної залози з па-
раметрами тіла юнаків та дівчат різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Чугу Тетяна Вікторів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — 
Вінниця, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-0589 А] УДК 611.43/.47:616-073 

6122. Чухрай С. М. Ультраструктура кровоносних капілярів міокарда щурів з 
артеріальною гіпертензією різного генезу у віковому аспекті та можливість її 
фармакологічної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Чухрай Світлана Миколаївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1823 А] 

 УДК 611.16:611.127 
6123. Шаюк А. В. Комп'ютерно-томографічні параметри анатомічних структур 

передньої черепної ямки та зорового нерва у осіб різних конституціональних типів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Шаюк Алла Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2011. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2943 А] УДК 611.81:616-073.7 

6124. Якушко О. С. Вплив трансплантації кріоконсервованої плаценти на 
морфофункціональний стан здорового нерва в нормі та при гострому асептичному 
запаленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гісто-
логія, цитологія, ембріологія" / Якушко Олена Святославівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. 
закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Івано-Франківськ, 2011. — 16, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1438 А]
 УДК 611.843:616-002 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 
6125. Дарій Алік. Макромікроморфологія судинних сплетень шлуночків го-

ловного мозку і їх нервовий апарат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Дарій Алік ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", 
[Держ. ун-т медицини і фармації ім. Н. Тестеміцану МОЗ Республіки Молдова]. — 
Івано-Франківськ, 2011. — 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (48 назв). — 100 пр. — 
[2011-2419 А] УДК 612.823 

6126. Дмитруха Н. М. Імунотоксична дія свинцю і кадмію як гігієнічна проб-
лема (до патогенезу, діагностики та профілактики інтоксикацій важкими металами) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 
проф. патологія" / Дмитруха Наталія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т медицини 
праці АМН України". — К., 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр: с. 25—30. — 100 пр. 
— [2010-7207 А] УДК 612.017:[546.48+546.81] 

6127. Коваленко С. О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні 
особливості у людей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Коваленко Станіслав Олександрович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 
К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (42 назви). — 100 пр. — [2011-2214 А]
 УДК 612.13 

6128. Пастухова В. А. Морфогенез внутрішніх чоловічих статевих органів в 
умовах загальної хронічної гіпертермії : (анатом.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Пас-
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тухова Вікторія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. 
держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 
(35 назв). — 100 пр. — [2011-2230 А] УДК 612.61:616-001.16 

6129. Пілецький А. М. Вивчення порушень імунного статусу у хворих на 
бронхіальну астму з синдромом хронічної втоми та розробка способів системної та 
локальної імуномодуляції в комплексній терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Пілецький Анатолій Михай-
лович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Донецьк, 2011. — 45 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 35—39 (24 назви). — 500 пр. — [2011-0391 А] УДК 612.017:616.24 

6130. Шейко В. І. Патогенетичні взаємозв'язки функцій системи імунітету і 
діяльності центральної нервової системи у людей з короткозорістю, які мешкають у 
промисловому регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Шейко Віталій Ілліч ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка]. — Луганськ, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—33 (57 назв). — 100 пр. — [2011-0597 А]
 УДК 612.8.017 

На ступінь кандидата 
6131. Бєлоконь В. М. Електрофізіологічна характеристика активності структур 

рефлекторної дуги сегментарних рефлексів за умов експериментального гіпотиреозу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 
людини і тварин" / Бєлоконь Вікторія Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т, [Дніпро-
петров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3048 А] УДК 612.83.014 

6132. Бобровська О. А. Особливості зв'язків антропометричних показників з 
параметрами центральної гемодинаміки у підлітків різних соматотипів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Бобровська Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. 
закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-2055 А] УДК 612.13:613.956]-053.6 

6133. Галата Д. І. Патоморфологічні особливості імунної системи плодів та 
новонароджених від матерів з прееклампсією : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Галата Дар'я Ігорівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1299 А] УДК 612.017:618.3-06 

6134. Гєворкян А. Р. Вплив мелатоніну на добові ритми функціональної актив-
ності пінеальної залози та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи при старінні : 
(експерим. дослідж.) автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Гєворкян Аіда Рубенівна ; Держ. установа "Ін-т 
пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. наук України". — Х., 
2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0090 А]
 УДК 612.432/.434:612.44 

6135. Голікова В. В. Психофізіологічні особливості формування професійно 
важливих якостей у курсантів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Голікова 
Владислава Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького, [Держ. п-во "Укр. НДІ медицини трансп."]. — Донецьк, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1137 А] 

 УДК 612.821:378.4 
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6136. Грінченко О. А. Участь таурину в регуляції шлункової секреції : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 
людини і тварин" / Грінченко Ольга Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка, [Ін-т біології]. — К., 2011. — 20 с. : іл.. табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-0116 А] УДК 612.33.015.13 

6137. Жарова Н. В. Морфофункціональні особливості судин та нервів яєч-
ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Жарова Наталія Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-2453 А] УДК 612.621 

6138. Журомський В. С. Вплив вітамінів С та Е на активність NO-синтазної 
системи та процеси ліпопероксидації при експериментальній виразці шлунка : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / 
Журомський Вячеслав Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 
"Луган. держ. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Луганськ, 
2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3329 А]
 УДК 612.015.6:577.16]:616.33-002 

6139. Кравенська Є. В. Неспецифічна проникність внутрішньої мембрани 
мітохондрій та її модифікація катіонами металів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Кравенська 
Євгенія Вікторівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-6503 А] УДК 612.014.46 

6140. Левківська І. Г. Морфометричні показники матки й яєчників у дівчаток 
різних соматотипів за даними сонографії та їх зв'язки із антропо-соматотипологіч-
ними параметрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.01 "Нормал. анатомія" / Левківська Ірина Георгіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2011. — 22 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0268 А] 

 УДК 612.627+612.621]-07-055.25 
6141. Лісовський Б. П. Функціональний стан серцево-судинної та дихальної 

систем у студентів різних груп соматичного здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Лі-
совський Богдан Петрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-6358 А] УДК 612.17+612.7]:613.97 

6142. Ліссов П. М. Моделювальний комплекс для дослідження гемодинаміки 
людини в умовах змінного атмосферного тиску : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. і біол. інформатика та кібернетика" / 
Ліссов Павло Миколайович ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. тех-
нологій та систем, [Ін-т програм. систем]. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (10 назв). — 120 пр. — [2011-1922 А] УДК 612.014.41:004.942 

6143. Лучишин Н. Ю. Особливості адаптації дітей 4—5 років до дошкільного 
навчання з урахуванням індивідуально-типологічних характеристик організму : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 
Лучишин Наталія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2617 А] 

 УДК 612.017-053.4:373.2 
6144. Модна Ю. М. Властивості ротової рідини у молодих осіб з різним рівнем 

адаптаційних можливостей організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Модна Юлія Миколаївна ; М-во 
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охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. [Держ. закл. "Лу-
ган. держ. мед. ун-т"]. — Донецьк, 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-2225 А] УДК 612.313.017 

6145. Оніщенко В. О. Оцінка ультранизькотемпературних впливів на психо-
фізіологічний стан організму людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук. : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Оніщенко Вікторія Олегівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2011. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0357 А] 

 УДК 612.592 
6146. Пахомова А. О. Вплив кверцетину на вроджені та набуті поведінкові 

реакції алкоголізованих щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Пахомова Анастасія Олександ-
рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6370 А] УДК 612.821.4-092.9:547.972.3 

6147. Прибитько І. Ю. Вплив перерізки пілоричної гілки переднього стовбура 
блукаючих нервів на евакуаторну функцію шлунка у собак : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / 
Прибитько Ірина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6530 А] 

 УДК 612.019:616.33-009.1 
6148. Рудик М. П. Імуномодулюючі ефекти лектину Bacillus subtilis В-7025 

при пухлинному рості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Рудик Марія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького 
НАН України]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-6536 А] УДК 612.017:579.861.2 

6149. Трібрат Н. С. Модуляція мікроциркуляторних процесів за допомогою 
низькоінтенсивного міліметрового випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Трібрат 
Наталя Сергіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2010-6313 А] УДК 612.821 

6150. Цяпець Г. Б. Роль автономної нервової системи у адаптаціі до навчаль-
ного процесу одно- та двомовних дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тва-
рин" / Цяпець Габріелла Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0572 А] УДК 612.821-053.5 

6151. Чорна С. В. Роль мітохондріальної пори в корекції функціональних по-
рушень серця при старінні за умов активації біосинтезу убіхінону та тривалих 
фізичних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Чорна Сніжана Володимирівна ; 
НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — [2011-2934 А] УДК 612.17.014:612.67 

6152. Шепелєв С. Є. Синаптична передача в скелетних м'язах за умов експе-
риментально створеного дефіциту вітаміну В1 : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Шепелєв Сергій 
Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомоль-
ця]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2011-0598 А]
 УДК 612.816:577.164.1 

6153. Якимець Н. С. Патоморфологічні особливості автоімунного тиреоїдиту 
Хашімото у Прикарпатському ендемічному регіоні зоба : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Якимець Наталія 
Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-
кого. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1836 А]
 УДК 612.017:616.441-006.5 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

На ступінь доктора 
6154. Пилипчук В. В. Клініко-біохімічні зрушення в організмі спортсменів-

стайєрів та їх фармакологічна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Пилипчук Володимир Володимирович ; 
М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Крим. держ. 
мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Луганськ, 
2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (36 назв). — 100 пр. — [2010-6786 А]
 УДК 613.72:796.077 

6155. Рублевська Н. І. Гігієнічні аспекти аерогенного впливу ксенобіотиків на 
формування здоров'я дітей в умовах промислового регіону : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Рублевська 
Надія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горько-
го, [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — Донецьк, 2010. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (34 назви). — 100 пр. — [2010-7085 А] 

 УДК 613.95:614.72 
6156. Семашко П. В. Наукові основи формування акустичного стану житлових 

приміщень, гігієнічна оцінка та профілактика його порушень : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Се-
машко Петро Віталійович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Мар-
зеєва АМН України". — К., 2011. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., — Бібліогр.: с. 32—37. 
— 120 пр. — [2011-1556 А] УДК 613.644 

На ступінь кандидата 
6157. Зінченко Т. О. Гігієнічні і токсикологічні аспекти профілактики не-

сприятливої дії наночасток срібла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Зінченко Тетяна Олександрівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 
23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2011-6963 А] 

 УДК 613.632:546.57-022.532 
6158. Іванців-Гріга І. С. Фактори ризику і дієтопрофілактика харчової алергії 

у немовлят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Іванців-Гріга Ірина Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1495 А] УДК 613.221:616-056.43-053.2 

6159. Ляшенко О. Г. Обґрунтування заходів оптимізації харчування для профі-
лактики ранніх порушень функціонального стану організму гірників сучасних вугіль-
них шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гі-
гієна та проф. патологія" / Ляшенко Олена Григорівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2011. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1341 А] УДК 613.2:622-051 

6160. Петренко О. Д. Гігієнічні аспекти йододефіцитних захворювань в регіоні лег-
кої йодної нестачі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 
"Гігієна та проф. патологія" / Петренко Олена Дмитрівна ; ДУ "Ін-т гігієни та мед. 
екології ім. О. М. Марзєєва" НАМН України". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 120 пр. — [2011-0384 А] УДК 613.2:546.15 
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6161. Подаваленко О. В. Гігієнічна оцінка психофізіологічної адаптації і оп-
тимізація умов навчання підлітків, які опановують радіотехнічні спеціальності в 
технікумі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гі-
гієна та проф. патологія" / Подаваленко Олександр Вікторовіч ; Акад. мед. наук Ук-
раїни, ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва", [Харків. нац. мед. ун-т]. 
— К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0956 А]
 УДК 613.96 

6162. Сотнікова-Мелешкіна Ж. В. Гігієнічне обґрунтування критеріїв профе-
сійного самовизначення сільських старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігєна та проф. патологія" / Сотнікова-Мелеш-
кіна Жанна Владиславівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Мар-
зєєва АМН України", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1005 А] УДК 613.96:614.79 

6163. Старусева В. В. Психогігієна навчання старшокласників у школах сприяння 
здоров'ю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гі-
гієна та проф. патологія" / Старусева Вікторія Вадимівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Донецьк, 
2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2011-0498 А]
 УДК 613.96 

6164. Тищенко Г. В. Обґрунтування профілактики наслідків гострих отруєнь 
метаном у гірників вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Тищенко Ганна Василівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2011-4193 А]
 УДК 613.632.4 

6165. Чорна В. В. Гігієнічна оцінка умов формування комп'ютерної залежності 
у дітей шкільного віку, її діагностика та профілактика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Чорна Ва-
лентина Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Мар-
зєєва НАМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 
2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 120 пр. — [2011-1425 А]
 УДК 613.955:004.382.7 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь доктора 
6166. Бичков В. В. Медико-соціальне обґрунтування організації надання екс-

треної медичної допомоги на догоспітальному етапі постраждалим у дорожньо-транс-
портних пригодах в умовах великого міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Бичков Вячеслав Володимирович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — К., 2011. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—32 (29 назв). — 100 пр. — [2011-2052 А] УДК 614.883 

6167. Василишин Р. Й. Медико-соціальне обґрунтування інформаційної госпі-
тальної системи управління якістю медичної допомоги : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Василишин Роман 
Йосифович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — К., 2010. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—31 (36 назв). — 100 пр. — [2010-6728 А] УДК 614.2:616-058 
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6168. Жилка Н. Я. Медико-соціальне обґрунтування системи профілактики 
передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина"; 14.01.01 "Акушерство та гінеколо-
гія" / Жилка Надія Яківна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — К., 
2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—37. — 100 пр. — [2011-3321 А] 

 УДК 614.2:[616.98:578.828ВІЛ 
6169. Мегедь В. П. Медико-соціальне обґрунтування системи охорони здоров'я 

Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Мегедь Володимир Петрович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
К., 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (37 назв). — 100 пр. — [2011-1107 А]
 УДК 614:356.13(477) 

6170. Назаренко В. І. Комбінована дія магнітного поля промислової частоти, 
шуму, підвищеної температури повітря як проблема медицини праці : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 
патологія" / Назаренко Василь Іванович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці АМН 
України". — К., 2010. — 31 с. : табл. — Бібліогр.: с. 25—28. — 100 пр. — [2010-6945 А]
 УДК 613.644 

6171. Тарасенко О. А. Розвиток наукових основ ліквідації наземних ландшафт-
них пожеж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук. : спец. 21.06.02 "По-
жеж. безпека" / Тарасенко Олександр Андрійович ; Нац- ун-т цивіл. захисту України. 
— Х., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (35 назв). — 100 пр. — [2011-1011 А]
 УДК 614.841.42 

На ступінь кандидата 
6172. Байтала М. Р. Підвищення ефективності локалізації пожеж нафтопро-

дуктів на залізничному транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Байтала Михайло Романович ; М-во 
надзв. ситуацій України, Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2047 А] УДК 614.84:656.2 

6173. Безуглов О. Є. Методи визначення часових характеристик теплових по-
жежних сповіщувачів при автономних випробуваннях : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Безуглов Олег 
Євгенійович ; М-во надзв. ситуацій України, Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Х., 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2051 А] УДК 614.84 

6174. Войтович Д. П. Підвищення ефективності функціонування пожежно-
рятувальних підрозділів в процесі ліквідації пожеж у містах : автореф. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Войтович Дмитро 
Петрович ; М-во надзв. ситуацій України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. 
— Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0693 А]
 УДК 614.843 

6175. Думенко Т. М. Медико-соціальне обґрунтування моделі розробки та впро-
вадження державного формуляра лікарських засобів в Україні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Думенко 
Тетяна Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж."]. — К., 2011. — 24 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—22. — 100 пр. — [2011-0141 А] УДК 614.35(477) 

6176. Загородній С. М. Медико-соціальне обґрунтування системи збереження 
психічного здоров'я сільського населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Загородній Сергій Михайлович ; 



   

 
317

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-1075 А] УДК 614.2(477-22) 

6177. Іванова Т. П. Обґрунтування управління системою оцінки якості надан-
ня медичної допомоги дітям в умовах багатопрофільної лікарні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і 
кібернетика" / Іванова Тетяна Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1607 А] УДК 614.253-053.2 

6178. Іщенко Л. О. Гігієнічна оцінка особливостей формування рівнів радону 
та доз опромінення населення Криворізького залізорудного регіону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патоло-
гія" / Іщенко Людмила Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології 
ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України", [ДП "Укр. НДІ пром. медицини М-ва 
охорони здоров'я України"]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16. — 
100 пр. — [2010-6611 А] УДК 614.876:546.296](477.63) 

6179. Лин А. С. Удосконалення обладнання та методики оцінювання термоза-
хисних властивостей засобів індивідуального захисту пожежників : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Лин 
Андрій Степанович ; М-во надзв. ситуацій України, Львів. держ. ун-т безпеки жит-
тєдіяльн. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-2597 А] УДК 614.842.6 

6180. Лоїк В. Б. Вогнезахист металевих та залізобетонних конструкцій атмо-
сферостійкими вогнезахисними речовинами на основі наповнених карборансилоксанів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. 
безпека" / Лоїк Василь Богданович ; М-во України з питань надзв. ситуацій, Львів. 
держ. ун-т безпеки життєділяності. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2011-0283 А] УДК 614.8 

6181. Огір К. Ю. Еколого-гігієнічна характеристика промислових відходів на 
території великого індустріального міста та визначення ризиків впливу на довкілля 
та здоров'я населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Огір Костянтин Юрійович ; Держ. установа "Ін-т гігієни 
та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. 
МОЗ України]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2010-7248 А] УДК 614.77:628.4.038 

6182. Першегуба Я. В. Гігієнічна оцінка комплексного (аерогенного і перо-
рального) навантаження хімічних канцерогенів на населення великого міста за кри-
терієм ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гі-
гієна та проф. патологія" / Першегуба Ярослав Володимирович ; Держ. установа "Ін-т 
гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Акад. мед. наук України". — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 120 пр. — [2010-6785 А] 

 УДК 614.71:616-006 
6183. Терешко Б. М. Гігієнічне обґрунтування використання пробіотику Про-

текто-актив при вирощуванні телят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Терешко Богдан Миколайо-
вич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Білоцерків. нац. аграр. 
ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2860 А] УДК 614.9:636.2.087.7 

6184. Тищенко Є. О. Підвищення ефективності виявлення пожежі за темпера-
турою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. 
безпека" / Тищенко Євген Олександрович ; М-во надзв. ситуацій України, Нац. ун-т 
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цивіл. захисту України, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1402 А] 

 УДК 614.84 
6185. Турчин А. І. Протипожежний захист об'єктів установками пожежогасін-

ня модульного типу з використанням тонкого розпилення водних вогнегасних речо-
вин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "По-
жеж. безпека" / Турчин Анатолій Іванович ; М-во надзв. ситуацій України, Львів. 
держ. ун-т безпеки життєдіяльн. — Львів, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0538 А] УДК 614.842.6 

6186. Харламова А. В. Вплив атмосферного забруднення гірничо-металургій-
ного комплексу на формування психофізіологічного статусу дітей 3—7-річного віку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 
проф. патологія" / Харламова Альона Василівна ; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології 
ім. О. М. Марзєєва Акад. мед. наук України", [ДУ "Укр. НДІ пром. медицини"]. — 
К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6957 А]
 УДК 614.76+612.821-053.4 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські засоби.  
Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 
6187. Андрюкова Л. М. Дослідження з стандартизації фармацевтичної розроб-

ки лікарських препаратів у формі очних крапель : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. за-
собів" / Андрюкова Лариса Миколаївна ; Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. засо-
бів і мед. продукції". — Х., 2011. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (34 назви). 
— 100 пр. — [2011-1564 А] УДК 615.457.07 

6188. Баранова І. І. Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосу-
вання сучасних гелеутворювачів природного та синтетичного походження у тех-
нології м'яких лікувально-косметичних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та 
суд. фармація" / Баранова Інна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фар-
мац. ун-т. — Х., 2011. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 36—40 (40 назв). — 100 пр. — 
[2011-2272 А] УДК 615.454.1.015 

6189. Волощук Н. І. Статеві чинники в формуванні фармакологічної актив-
ності та токсичності сучасних нестероїдних протизапальних засобів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Волощук 
Наталія Іванівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 
токсикології АМН України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2011. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (41 назва). — 100 пр. — [2011-0081 А] 

 УДК 615.015.012.8 
6190. Гордієнко А. Д. Експериментальне обґрунтування створення нових ге-

патопротекторів на основі есенціальних фосфоліпідів та поліфенолів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Гор-
дієнко Анатолій Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Держ. 
п-во "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції"]. — Х., 2011. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — 100 пр. — [2011-3191 А] УДК 615.244 

6191. Дячок В. В. Науково-теоретичні основи екстагування лікарської рос-
линної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
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05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Дячок Василь 
Володимирович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 
2010. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр: с. 34—38 (47 назв). — 100 пр. — 
[2010-7208 А] УДК 615.322.014 

6192. Євтіфєєва О. А. Стандартизація підходів до оцінки якості есктемпораль-
них лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : 
[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Євтіфєєва Ольга Анатоліївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—37 (61 назва). — 100 пр. — [2011-3302 А] УДК 615.07 

6193. Журавель І. О. Фармакогностичне вивчення рослин родин Імбирні, 
Асклепієві, Айстрові, Плакунові, Кропивні та розробка фітозасобів на їх основі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 
хімія та фармакогнозія" / Журавель Ірина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 
(58 назв). — 100 пр. — [2011-3327 А] УДК 615.322.015 

6194. Кондрацький Б. О. Плазмозамінні препарати поліфункціональної дії: 
розроблення технології, лабораторно-експериментальне та клінічне обґрунтування їх 
застосування в трансфузіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Кондрацький Богдан Олек-
сійович ; Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології Акад. мед. наук Ук-
раїни", [Держ. установа "Ін-т патології крові та трансфуз. медицини АМН України"]. 
— К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (65 назв). — 100 пр. — 
[2011-3489 А] УДК 615.384.03 

6195. Половко Н. П. Наукове та експериментальне обґрунтування складу і 
технології безводних гелів протигрибкової дії з похідними імідазолу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 
фармац. справи та суд. фармація" / Половко Наталя Петрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 
(43 назви). — 100 пр. — [2011-1745 А] УДК 615.282.014.2:615.454.1 

6196. Хромов О. С. Експериментальне обґрунтування застосування фосфа-
тидилхолінових ліпосом для корекції порушень кровообігу при критичних станах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фар-
макологія" / Хромов Олександр Станіславович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 
фармакології та токсикології АМН України". — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—30 (45 назв). — 100 пр. — [2011-2914 А] 

 УДК 615.22:616.12-008.331.1-005 

На ступінь кандидата 
6197. Абрафікова Л. Г. Вплив кріоконсервованих фібробластів на репаративні 

процеси при асептичному запаленні шкіри в експерименті : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Абрафікова Лілія 
Геннадіївна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2011. — 
17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1841 А] 

 УДК 615.361:616.5-002-021.4 
6198. Авраменко А. І. Спрямований пошук гепатопротекторів з антиокси-

дантним механізмом дії серед похідних 4-тіохіназоліну на основі закономірностей 
взаємозв'язку "будова-дія" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Авраменко Антоніна Іва-
нівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2011. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0644 А] 

 УДК 615.322 
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6199. Альчук О. І. Актопротекторні властивості нових похідних 4-оксо(аміно-) 
хіназоліну : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Альчук Олександра Іванівна ; М-во охорони 
здоров'я України, ДУ "Ін-т фармакології та токсикології АМН України", [Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3006 А] УДК 615.011:547.856 

6200. Бабічева Г. С. Науково-методичні підходи до вирішення маркетингових 
функцій аптечних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Ба-
бічева Ганна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 
2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2011-1601 А]
 УДК 615.12:339.138 

6201. Бакір Махер Назен. Експериментальне обґрунтування застосування олії 
насіння винограду в якості ранозагоювального засобу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Бакір Махер На-
зен ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2011-3026 А] УДК 615.276:582.782.2 

6202. Баліцька О. П. Фармакоекономічний аналіз гіпотензивних препаратів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Тех-
нологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Баліцька Олеся Павлівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Львів, 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 18—20 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-2271 А] УДК 615.22 

6203. Бисага Є. І. Розробка та валідація методик контролю якості екстемпо-
ральних лікарських форм на основі прокаїну гідрохлориду : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармако-
гнозія" / Бисага Єлізавета Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. 
ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-3054 А] УДК 615.07 

6204. Бойко М. О. Розробка складу та технології мазі фенсукциналу для лі-
кування діабетичних дермопатій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фар-
мац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / 
Бойко Марина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. патології 
ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. наук України"]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—19 (27 назв). — 100 пр. — [2011-1967 А] 

 УДК 615.26:616.379-008.64 
6205. Борисенко Т. А. Фармацевтична розробка полііонних глюкозо-малатних 

розчинів для інфузійної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фар-
мац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / 
Борисенко Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2010-6322 А] УДК 615.451.1:615.456 

6206. Бочкарьова А. Ю. Оптимізація та валідація методик контролю якості 
екстемпоральних лікарських засобів, що містять хлорамфенікол, стрептоцид розчин-
ний та етакридину лактат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : спец. 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Бочкарьова Алла Юріївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0052 А] УДК 615.281:54.061/.062 
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6207. Гавкалюк М. І. Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу 
та технології мазі на основі рослинних екстрактів і ефірних олій для лікування це-
люліту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Тех-
нологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Гавкалюк Мар'яна Іванівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Івано-Франків. нац. мед. ун-т, Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — 
К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1297 А]
 УДК 615.454.1:615.322:616.599-002-08 

6208. Гладишева С. А. Розробка складу, технології та дослідження м'яких лі-
карських засобів з густим екстрактом стручкового перцю : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. 
справи та суд. фармація" / Гладишева Світлана Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Запоріз. держ. мед. 
ун-т]. — К., 2010. — 25 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-6333 А] УДК 615.454:[615.322:582.926.2] 

6209. Горбунова О. Ю. Удосконалення логістичного обслуговування клієнтів 
в системі партнерських відносин промислових фармацевтичних підприємств : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія 
ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Горбунова Оксана Юріївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2011-2131 А] УДК 615.12:658.7 

6210. Гоцуля А. С. Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні влас-
тивості S-заміщених 4-(2-метоксифеніл)-5-алкіл(арил)-2H-1,2,4-тріазол-3(4Н)-тіонів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фар-
мац. хімія і фармакогнозія" / Гоцуля Андрій Сергійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 22 с. : іл, табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2011-1591 А] УДК 615.31.015.4:547.79 

6211. Грінцова О. Є. Експериментальне вивчення церебропротекторних влас-
тивостей глюкозаміну та його похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Грінцова Ольга Євгенівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2165 А] УДК 615.22:616.831-005.1 

6212. Грушковська Д. Т. Оптимізація лікарського забезпечення хворих тубер-
кульозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 
"Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Грушковська Дзвенислава 
Тарасівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-
кого. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. 
— [2011-1064 А] УДК 615.281:616-002.5 

6213. Давиденко О. О. Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна актив-
ність заміщених 4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот і їх похідних : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фар-
мац. хімія і фармакогнозія" / Давиденко Олександра Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — 
Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-3224 А]
 УДК 615.012:547.831 

6214. Данилова І. А. Фармакогностичне вивчення ільму граболистого 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" / Данилова Ірина Ана-
толіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6886 А] 

 УДК 615.322:615.451.1 
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6215. Демчук І. Л. Синтез, перетворення і біологічна активність естрів та амідів 
роданін-3-карбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Демчук Інна Леонідівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2010-7004 А]
 УДК 615.011 

6216. Демчук М. Б. Розробка складу, технології і дослідження таблеток фамо-
тидину з тіотриазоліном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Дем-
чук Мар'яна Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Львів, 
2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2011-2423 А]
 УДК 615.24.014.2 

6217. Денисенко Н. В. Метрологічні аспекти валідації методик кількісного ви-
значення лікарських засобів методом стандарту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. 
засобів" / Денисенко Наталія Василівна ; Держ. п-во "Укр. наук. фармакопейн. центр 
якості лікар. засобів". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-2425 А] УДК 615.2.076 

6218. Євсюкова В. Ю. Протимікробна активність та фармакологічна дія нових 
синтетичних похідних конденсованих гетероциклічних сполук з піридиновим фраг-
ментом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікро-
біологія" / Євсюкова Вікторія Юріївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та іму-
нології ім. І. І. Мечикова Акад мед. наук України". — Х., 2011. — 23 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1072 А] УДК 615.28.076 

6219. Єрещенко О. А. Розробка складу і технології піни медичної з комплек-
сом бактеріофагів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Єрещенко 
Оксана Антонівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. 
— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр: с. 19—21. — 100 пр. — [2010-7209 А] 

 УДК 615.451.012 
6220. Єфременко Е. А. Дослідження фармакологічних властивостей та експе-

риментальне обґрунтування простатопротекторної дії екстракту з листя хмелю зви-
чайного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фар-
макологія" / Єфременко Едуард Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т, [Нац. фармац. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-1605 А] УДК 615.25.035:633.791 

6221. Жорняк О. І. Мікробіологічне обґрунтування розробки і застосування 
таблетованих антисептичних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Жорняк Олена Ігорівна ; Держ. устано-
ва "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Х., 2011. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — [2011-3324 А] УДК 615.28 

6222. Затильнікова О. О. Фармакогностичне дослідження Iris pseudacorus L. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фар-
мац. хімія та фармакогнозія" / Затильнікова Ольга Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-3340 А] УДК 615.32.015 

6223. Здорик О. А. Валідація та вдосконалення методик контролю якості екс-
темпоральних лікарських засобів, що містять водорозчинні вітаміни : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 
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фармакогнозія" / Здорик Олександр Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 
100 пр. — [2011-0167 А] УДК 615.356.012 

6224. Ковальова О. О. Розробка складу та технології ветеринарних паличок з 
настойкою прополісу та ципрофлоксацину гідрохлоридом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. 
справи та суд. фармація" / Ковальова Оксана Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-3462 А] УДК 615.28:638.135:636.09 

6225. Кордон Ю. В. Мікробіологічне обґрунтування розробки та медичного 
застосування антимікробного препарату горостену® : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Кордон Юлія Володими-
рівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. 
наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Х., 2010. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — 
[2010-6583 А] УДК 615.28 

6226. Кошова О. Ю. Експериментальне обґрунтування клінічного застосуван-
ня антидіабетичного рослинного збору "Фітоглюнор" : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Кошова Олена Юріїв-
на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0234 А] 

 УДК 615.276:615.322 
6227. Кравцова В. В. Пошук нових місцевоанестезуючих засобів в ряду 

амідованих похідних оксохінолін-3-карбонових кислот : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / 
Кравцова Вікторія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. 
ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0855 А]
 УДК 615.211 

6228. Крищишин А. П. Синтез та біологічна активність похідних хроме-
но[4',3':4,5]тіопірано[2,3-d]тіазолів та ізотіохромено[4а,4-d]тіазолів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 
фармакогнозія" / Крищишин Анна Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2563 А] УДК 615.012:547.789 

6229. Кутасевич Н. В. Фармакокінетика похідних калікс[4]арену : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 
Кутасевич Надія Всеволодівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, 
[Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України]. — Одеса, 2011. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1920 А] УДК 615.2.03 

6230. Кучинська І. В. Фармакологічне вивчення нової мазі ліпофільного комп-
лексу з кори осики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Кучинська Ірина Вікторівна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-0261 А] УДК 615.276:582.632.1 

6231. Лєвих А. Е. Порівняльний аналіз анти- та проагрегаційних властивостей 
НПЗЗ в залежності від їхньої антициклооксигеназної селективності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Лєвих 
Антон Едуардович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Дніпро-
петров. держ. мед. акад.]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(21 назва). — 100 пр. — [2011-1098 А] УДК 615.276.015.3 
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6232. Мамедова С. О. Вивчення біологічно активних речовин малини зви-
чайної та суниці лісової : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і фармакогнозія" / Мамедова Світлана Олександрів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6900 А] 

 УДК 615.322:582.711.712 
6233. Мельниківська Н. В. Особливості токсичного впливу протипухлинних 

засобів на прикладі циклофосфану, тамоксифену, 5-фторурацилу, естразину та їх 
гігієнічне регламентування у повітрі робочої зони : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Мель-
никівська Наталя Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці Акад. мед. наук 
України", [Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського]. — К., 2010. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 130 пр. — [2010-6940 А] 

 УДК 615.277+613.63 
6234. Мерзлікін Д. С. Розробка технології та стандартизація вагінальних су-

позиторіїв гемостатичної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : спец. 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Мерзлікін Дмит-
ро Сергійович ; Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції", [Нац. 
фармац. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6657 А] УДК 615.454.2:616.35 

6235. Нардід Е. О. Біологічна активність кріоконсервованої сироватки кордо-
вої крові в експериментальній моделі постгістеректомічного синдрому : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Нардід 
Едуард Олегович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 
2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6368 А] 

 УДК 615.387:57.086.13 
6236. Олійник С. В. Розробка складу та технології гомеопатичних препаратів з 

лікарської рослини Цикламен європейський : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. 
фармація" / Олійник Світлана Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармац. ун-т. — Х., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 
100 пр. — [2011-2109 А] УДК 615.014.2.015.32 

6237. Подгайний Д. Г. Розробка та стандартизація нового антидіабетичного 
засобу на основі діакамфу та метформіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : спец. 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / 
Подгайний Дмитро Григорович ; Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. 
продукції", [Нац. фармац. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Х., 2010. — 21 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2010-6529 А] 

 УДК 615.252.349.7 
6238. Поета О. М. Фармакологія імунотропних ефектів неопіоїдних анальгетиків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармако-
логія" / Поета Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, 
[Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0957 А] УДК 615.276+615.37 

6239. Проскуріна К. І. Оптимізація та валідація методів аналізу екстемпораль-
них лікарських засобів, що містять нітрофурал, пілокарпіну гідрохлорид та папаве-
рину гідрохлорид : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Проскуріна Ксенія Ігорівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6906 А] УДК 615.07:54.062 
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6240. Пуляєв Д. С. Розробка складу та технології м'якої лікарської форми для 
лікування захворювань опорно-рухового апарату та флебітів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фар-
мац. справи та суд. фармація" / Пуляєв Денис Сергійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-1369 А] УДК 615.454:616.7-002 

6241. Рудник А. М. Фармакогностичне дослідження бальзамічних тополь фло-
ри України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Рудник Анна Михайлівна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2011-0449 А] УДК 615.32:582.623(477) 

6242. Савченко Л. П. Експериментальне дослідження відповідності якості 
порошків аптечного виготовлення вимогам державної фармакопеї України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та 
фармакогнозія" / Савченко Леся Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармац. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-6909 А] УДК 615.453.2.01 

6243. Садовник О. В. Фармакотерапевтична ефективність корвітину при трав-
матичному пошкодженні головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Садовник Ольга Володимирів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Луган. держ. мед. ун-т]. — 
Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-2234 А]
 УДК 615.21:616.831-001.34-001 

6244. Салдан З. В. Динаміка нейротропних вітамінів у хворих з гліальними та 
метастатичними пухлинами головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія " / Салдан Зорян Володимиро-
вич ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 
АМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — К., 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1770 А]
 УДК 615.356:616.831-006-033.2 

6245. Соколюк Т. В. Експериментальне обґрунтування застосування діакамфу 
для корекції основних складових метаболічного синдрому : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Соколюк Тетяна 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6547 А] 

 УДК 615.252.349.7 
6246. Солдатов Д. П. Розробка твердої лікарської форми гапатопротекторної 

дії з екстрактом листя винограду культурного : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фармац. наук : спец. 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / 
Солдатов Дмитро Павлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 
Х., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0493 А]
 УДК 615.322:582.783 

6247. Степаненко С. В. Розробка технології та складу препарату пульмоно-
логічного призначення у формі таблеток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. 
фармація" / Степаненко Сергій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-7100 А] УДК 615.23.012 

6248. Тарасенко В. О. Розробка складу та технології стоматологічних м'яких 
лікарських форм німесулідом та цефтриаксоном : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи 
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та суд. фармація" / Тарасенко Вікторія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6383 А] 

 УДК 615.012/.014:[615.454:615.216] 
6249. Тетерич Н. В. Наукове обґрунтування та практичне впровадження 

принципів та етичних норм діяльності фармацевтичних працівників : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та 
орг. фармац. справи" / Тетерич Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). 
— 100 пр. — [2011-0519 А] УДК 615.15:174 

6250. Ткач Т. О. Розробка складу та технології таблеток індапаміду пролонго-
ваної дії для лікування артеріальної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та 
суд. фармація" / Ткач Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Нац. фармац. ун-т]. — Львів, 2011. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1262 А] 

 УДК 615.225:615.453.6 
6251. Чикіна О. Л. Фармакологічне дослідження похідних N-R-антранілових 

кислот, які виявляють протизапальну дію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Чикіна Олена Леонідівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6556 А] УДК 615.276 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 
Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь доктора 
6252. Бабова І. К. Санаторно-курортна реабілітація хворих після ендопротезу-

вання кульшового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Бабова Ірина 
Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. 
методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сеченова", [Укр. НДІ мед. реабілітації 
та курортології, Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії НАМН України"]. — 
Ялта (АР Крим), 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (45 назв). — 100 пр. 
— [2011-3022 А] УДК 615.83:616.728.2-089.843 

На ступінь кандидата 
6253. Агруч О. В. Вплив морських купань та лазерної фотостимуляції на 

неспецифічну резистентність організму дітей за умов оздоровчого закладу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 
фізіотерапія та курортологія" / Агруч Ольга Вікторівна ; Укр. НДІ мед. реабілітації 
та курортології МОЗ України, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Одеса, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2011-1842 А]
 УДК 615.839+615.849.11]-053.2 

6254. Алі Сарі Алі Смаді. Фізична реабілітація осіб з закритою хребтово-
спинномозковою травмою поперекового відділу : автореф. дис. на здобуття вчен. 
ступеня канд. наук по фіз. вихованню і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 
Алі Сарі Алі Смаді ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-5965 А] 

 УДК 615.82/.83:617.547-001 
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6255. Буцька Л. В. Застосування методів фізіопунктури для оцінки та корекції 
функціонального стану спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Буцька 
Лідія Володимирівна ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології М-ва охорони 
здоров'я України, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2011. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (28 назв). — 100 пр. — [2011-1861 А] УДК 615.814+615.84]:796.056 

6256. Верещак В. О. Цифровий апарат з розширеними функціональними мож-
ливостями для терапії синусоїдальними модульованими струмами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і сис-
теми" / Верещак Валерій Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6884 А] УДК 615.841 

6257. Іванцова Н. Л. Комплексна корекція імунологічних показників, що 
пов'язані з дефіцитом вітамінів групи D, у хворих на хронічне обструктивне захво-
рювання легенів на етапі санаторно-курортної реабілітації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, курортологія та 
фізіотерапія" / Іванцова Наталія Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. 
республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєче-
нова", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Ялта (АР Крим), 2011. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3369 А] 

 УДК 615.83:616.24-002.2 
6258. Нагорна О. Б. Ефективність фізичної реабілітації дітей раннього віку з 

синдромом розладу рухових функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Нагорна Ольга 
Борисівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Міжнар. екон.-гу-
маніт. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-3785 А] УДК 615.825:616.8-009.1-053.2 

6259. Трістан О. С. Фізична реабілітація підлітків з цукровим діабетом I типу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 
24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Трістан Олеся Сергіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання та 
спорту України. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-7462 А] УДК 615.825:616.379-008.64-053.6 

6260. Юрінок Н. В. Ефективність комплексного лікування часто хворіючих 
дітей групи ризику по туберкульозу в умовах реабілітаційного центру : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фі-
зіотерапія та курортологія" / Юрінок Наталія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології 
ім. І. М. Сєченова", [ДЗ "Наук.-практ. мед. реабілітац.-діагност. центр МОЗ Украї-
ни", ДУ "Укр. НДІ дит. курортології та фізіотерапії"]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2988 А] 

 УДК 615.83:616.24-002.5-053.2 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 
6261. Березка М. І. Клініко-організаційні засади лікування постраждалих із 

політравмою в умовах промислового регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" ; 14.02.03 "Соц. 
медицина" / Березка Микола Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 
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мед. ун-т ім. М. Горького, [Укр. наук.-практ. центр екстрен. мед. допомоги та меди-
цини катастроф]. — Донецьк, 2011. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 
(33 назви). — 100 пр. — [2011-2281 А] УДК 616-001-089 

6262. Большова О. В. Низькорослість у дітей та підлітків: клініко-гормональні 
особливості, діагностика, ефективність лікування (довготривале спостереження) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокрино-
логія" / Большова Олена Василівна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну 
речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — [2010-6684 А] УДК 616-007.21-07-08-053.2 

6263. Сорокіна О. Ю. Органопротекторна інтенсивна терапія при оперативно-
му лікуванні тяжких опіків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Сорокіна Олена Юріївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2011. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (42 назви). — 100 пр. — [2011-1004 А] 

 УДК 616-001.17-08 
6264. Фесенко У. А. Періопераційні когнітивні дисфункції у дітей: анестезіо-

логічні фактори ризику, методи запобігання : (клініко-експериментальне дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.01.30 "Анестезіо-
логія та інтенс. терапія" / Фесенко Улболган Абдулхамітівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. мед. ун-т]. 
— К., 2011. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—27 (50 назв). — 100 пр. — [2011-0551 А]
 УДК 616-089.5-053.2 

На ступінь кандидата 
6265. Архіпкіна О. Л. Клініко-патогенетичні особливості перебігу вібраційної 

хвороби у хворих з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хво-
роби" / Архіпкіна Ольга Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
мед. ун-т. — Х., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-6602 А] УДК 616-001.34-057-036:616.24-007.271 

6266. Гвоздецька Л. С. 13С-бікарбонатний дихальний тест у діагностиці та лі-
куванні пацієнтів з надлишковою масою тіла та ожирінням : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Гвоздецька 
Леся Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2378 А]
 УДК 616-07:613.25 

6267. Дитятковський В. О. Диференційований підхід до лікування та про-
філактики полінозу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Дитятковський Володимир Олександрович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т гастроентерології 
Нац. акад. мед. наук України". — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1069 А] УДК 616-022.854.2-084-053.2 

6268. Доморацький О. Е. Стан когнітивних функцій хворих в періоператив-
ному періоді при загальнохірургічних втручаннях, виконаних в умовах тотальної 
інтравенозної анестезії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Доморацький Олексій Едуар-
дович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3270 А]
 УДК 616-089.168 

6269. Кислова Ю. О. Рання діагностика гіпоксично-ішемічного ушкодження 
центральної нервової системи у недоношених дітей та профілактика несприятливих 
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наслідків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Кислова Юлія Олексіївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та 
гінекології Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. 
— К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6344 А]
 УДК 616-053.2 

6270. Клименко Л. В. Зміни внутрішьосерцевої гемодинаміки, показників 
ішемії міокарда, ліпідного спектру крові та психоемоційного стану у хворих на 
ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та їх медикаментозна 
корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-
діологія" / Клименко Ліліана Вікторівна ; 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 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6613 А]
 УДК 616-005.4-06:616.379-008.64]-036-07-085 

6271. Ковальчук А. О. Використання деепідермізованих ліофілізованих ксено-
дермотрансплантатів при лікуванні хворих з опіками : (клін.-експерим. дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Ковальчук Андрій Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. 
ун-т, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Чернівці, 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2517 А] 

 УДК 616-001.17-089.844:615.361 
6272. Коломієць Р. О. Біотехнічна система на основі ефекту Кірліан для 

аналізу рідиннофазних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Коломієць Роман Олександ-
рович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Вінниця, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2529 А] 

 УДК 616-71:621.387 
6273. Кузнєцова О. Д. Клініко-лабораторні та аеробіологічні особливості се-

зонної алергії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кузнєцова Олена Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6356 А] УДК 616-022.8-053.2 

6274. Кухарська Н. Г. Імунологічні особливості дітей з недиференційованою 
дисплазією сполучної тканини та шляхи до їх імунореабілітації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кухарська На-
талія Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2011. — 23, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-0869 А] УДК 616-018-007-053.2 

6275. Мамчура М. В. Медико-соціальне обґрунтування системи профілактики 
дитячої інвалідності та реабілітації дітей з обмеженими можливостями : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 
Мамчура Мирослава Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — К., 
2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2011-1342 А] 

 УДК 616-036.86-058-052.3 
6276. Павлій Р. Б. Антибактеріальна та противірусна дія препаратів, сконст-

руйованих на основі похідних флуорену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Павлій Ростислав Богданович ; 
Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук 
України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Х., 2010. — 
23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — [2010-6586 А] 

 УДК 616-002.5-085:[615.281.8/.9:547.678.3] 
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6277. Петрова В. М. Клініко-патогенетичне значення мікроелементозу у хворих 
на подагру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Рев-
матологія" / Петрова Вікторія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2010-7076 А] УДК 616-002.78-085 

6278. Полінчук І. С. Характер та швидкість відновлення психофізіологічних 
функцій після різноманітних видів загальної анестезії в умовах стаціонару одного 
дня і оптимізація їх відновлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Полінчук Ігор Степано-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпро-
петровськ, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — 
[2011-0402 А] УДК 616-089.5 

6279. Просоловський Р. В. Оптико-електронна система для дослідження при-
ферійного кровообігу на основі волоконно-оптичних сенсорів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і систе-
ми" / Просоловський Руслан Васильович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2010-6991 А] 

 УДК 616-072.7 
6280. Редчук Т. А. Створення діагностичних тестів проти туберкульозу з вико-

ристанням рекомбінантних білків Mycobacterium : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Редчук Тарас Анатолійо-
вич ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-1374 А] УДК 616-002.5-074 

6281. Савенко І. О. Роль опіоїдних пептидів у реакціях імунної системи при 
запаленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Па-
тол. фізіологія" / Савенко Інна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-2790 А] УДК 616-002-092:612.017 

6282. Яцула М. С. Шкільна дезадаптація у дітей молодшого шкільного віку: 
проблеми діагностики та корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Яцула Марта Степанівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6600 А] 

 УДК 616-053.5 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 
6283. Гончарь М. О. Клініко-інструментальні та біохімічні зіставлення стану 

серцево-судинної системи у дітей з природженими вадами серця : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Гончарь Марга-
рита Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 
2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (53 назви). — 100 пр. — [2011-2066 А] 

 УДК 616.12-007.2-071-053.2 
6284. Гордієнко А. І. Механізми порушень імунітету у хворих на мієлоїдну та 

лімфоїдну лейкемію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Гордієнко Алла Іванівна ; Акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології АМН Украї-
ни". — К., 2011. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (47 назв). 
— 100 пр. — [2011-2067 А] УДК 616.155.392:612.017 
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6285. Заічко Н. В. Біохімічні аспекти формування тромбофілій, асоційованих з 
порушеннями обміну гомоцистеїну та цистеїну : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Заічко Наталія Валенти-
нівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Луганськ, 2011. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—35 (44 назви). — 100 пр. — [2011-0779 А] УДК 616.14-002:547.466 

6286. Зелінська Н. Б. Стан серцево-судинної системи у хворих на гіпотиреоз : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокрино-
логія" / Зелінська Наталія Борисівна ; Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, 
трансплантації ендокрин. органів і тканин МОЗ України. — К., 2011. — 38 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (32 назви). — 100 пр. — [2011-0782 А] 

 УДК 616.12:616.441]-008-07-08 
6287. Орел Ю. Г. Сучасні аспекти діагностики та лікування вісцеральної ішемії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Орел Юрій Глібович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-
нила Галицького. — Львів, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (37 назв). 
— 100 пр. — [2011-2698 А] УДК 616.137-005.4-07-089 

6288. Сегеда Т. П. Ультраструктурна характеристика патології мікроцирку-
ляції в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Сегеда Те-
тяна Прокопівна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини Акад. мед. наук 
України", [Ін-т сорбції та пробл. ендоекології НАН України, Ін-т екол. патології лю-
дини]. — К., 2011. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 
(48 назв). — 100 пр. — [2011-0987 А] УДК 616.16:616.233]-001.28-076.4 

6289. Сілкіна Ю. В. Гістогенетичні перетворення провідної системи серця на 
етапах кардіогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Сілкіна Юлія Валеріївна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. Івано-Франків. нац. мед. ун-т, [Дніпро-
петров. держ. мед. акад.]. — Івано-Франківськ, 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—31 
(35 назв). — 100 пр. — [2010-7317 А] УДК 616.12+611.013.395 

6290. Томілін В. В. Етіологія, прогнозування, профілактика та лікування гемо-
рагічних ускладнень при легких формах коагулопатій і тромбоцитопатій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та 
трансфузіологія" / Томілін Володимир Володимирович ; Акад. мед. наук України, 
ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології". — К., 2011. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 29—36 (57 назв). — 100 пр. — [2011-2874 А] УДК 616.151.5+616.14-005.6]-02-08 

На ступінь кандидата 
6291. Андреєва Я. О. Артеріальна, венозна гемодинаміка та стан ендотеліаль-

ної функції у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії та їх фармакологічна корек-
ція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-
логія" / Андреєва Яна Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. 
мед. ун-т, [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Запоріжжя, 2011. — 21 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0008 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-085 
6292. Безродний В. Б. Вплив антигіпертензивних препаратів різних класів на 

функціональний стан нирок у хворих на гіпертонічну хворобу з гіпертензивною нефро-
патією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-
логія" / Безродний Володимир Борисович ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр 
"Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0022 А] УДК 616.12-008.331.1:616.61]-085 
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6293. Березюк О. М. Значення еритропоетину в розвитку анемічного синдрому 
при гострій мієлоїдній лейкемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія і трансфузіологія" / Березюк Ольга Михайлівна ; 
Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології", [Вінниц. нац. мед. 
ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-0658 А] УДК 616.155.392:616.155.194 

6294. Беш Д. І. Вплив стентування коронарних артерій та факторів ризику 
ішемічної хвороби серця на подальший перебіг захворювання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Беш Дмитро 
Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-
кого. — Львів, 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (23 назви). — 100 пр. — 
[2011-3045 А] УДК 616.132.2-089.819.5:616.12-005.4 

6295. Біляк С. С. Обґрунтування лапароскопічного методу високої резекції 
яєчкової вени при варикоцеле : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Біляк Степан Степанович ; Держ. установа "Ін-т 
урології НАМН України". — К., 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-0039 А] УДК 616.147.22-007.64:616.681-089.8 

6296. Валізаде Чарі Джафар. Ефективність відновлення синусового ритму у 
хворих з тріпотінням передсердь методом черезстравохідної електрокардіостимуляції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіоло-
гія" / Валізаде Чарі Джафар ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіо-
логії ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика МОЗ України]. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6405 А] УДК 616.12-008.313-085 

6297. Воробйов А. С. Роль біологічних кардіальних маркерів у прогнозуванні 
ремоделювання лівого шлуночка cерця у хворих, які перенесли інфаркт міокарда з 
паталогічним зубцем Q : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Воробйов Антон Сергійович ; Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (18 назв). 
— 100 пр. — [2011-1971 А] УДК 616.124:616.127-005.8]-06 

6298. Гай О. І. Використання телемедичних технологій моніторингу ЕКГ при 
веденні хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь : автореф. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Гай Ольга Іванівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", 
[Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" НАМН України]. — 
Івано-Франківськ, 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-0702 А] УДК 616.125-008-073.7 

6299. Гарбар М. О. Взаємозв'язок між системним запаленням, варіабельністю 
серцевого ритму та міокардіальною функцією при гострому інфаркті міокарда : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіоло-
гія" / Гарбар Мирослава Орестівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. 
навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-
кого]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-2375 А] УДК 616.127-005.8-071 

6300. Герасименко П. В. Особливості інфузійно-трансфузійної терапії у хво-
рих з анемічним синдромом при ендотоксикозі : автореф. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія і трансфузіологія" / Герасименко Пав-
ло Володимирович ; Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології" Акад. мед. 
наук України. — К., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-0710 А] УДК 616.155.194:612.017 
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6301. Герула О. М. Ураження правого шлуночка у хворих на інфаркт міокарда 
задньої стінки лівого шлуночка: клінічний перебіг, зміни морфо-функціонального 
стану серця, ефективність реперфузійної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Герула Олег Михайлович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3163 А] 

 УДК 616.127-005.8-031.84 
6302. Голяніщев М. О. Періопераційна профілактика гострої ішемії міокарда у 

хворих із гнійно-некротичними формами діабетичної стопи : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 
терапія" / Голяніщев Максим Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, До-
нец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — До-
нецьк, 2011. — 28 с. : табл. — Бібліогр.: с. 22—24 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3185 А]
 УДК 616.127-005.4-084:616.379-008.64-06 

6303. Дідик Н. В. Вплив бісопрололу та соталолу на структурно-функціональний 
стан серцево-судинної системи в хворих із гіпертонічною хворобою і екстрасисто-
лією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-
логія" / Дідик Наталя Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. 
закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — 
Івано-Франківськ, 2011. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-2431 А] УДК 616.12-008.331.1:616.12-008.318]-07-085.22 

6304. Дмитрієв С. Ю. Інсерційно-делеційний поліморфізм гена ангіотензинпе-
ретворюючого ферменту та ефективність ірбесартану у хворих з фібриляцією перед-
сердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-
діологія" / Дмитрієв Сергій Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1478 А] УДК 616.12-008.313-085.225 

6305. Зіневич Я. В. Особливості показників ендогенної інтоксикації, гумо-
ральних та структурних показників артерій у хворих з гіпертонічною хворобою та 
супутнім хронічним холециститом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Зіневич Яна Вікторівна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — 
Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3350 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.366-002-036]-07-08 
6306. Зобова І. О. Оптимізація лікарського забезпечення хворих на есенціальну 

гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Зобова Ірина Олек-
сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. 
мед. ун-т"]. — Х., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. 
— [2011-2473 А] УДК 616.12-008.331.1-08 

6307. Золотайкіна В. І. Лейкотрієн С4, імунозапальні маркери та оксидативний 
стрес при гострій серцевій недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Золотайкіна Вікторія Ігорівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-2474 А] УДК 616.12-008.46-092 

6308. Зюзько С. Н. Особливості хірургічного лікування варикозної хвороби 
нижніх кінцівок, ускладненої трофічними виразками : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Зюзько Сергій Натолійович ; 
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М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3358 А] 

 УДК 616.147.3-007.64-002.44-089 
6309. Калашнікова Р. В. Особливості реанімаційного періоду після корекції 

вроджених вад серця у дітей з екстракардіальними аномаліями розвитку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хі-
рургія" / Калашнікова Руслана Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. уста-
нова "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова", [ДУ "Наук.-практ. мед. центр 
дит. кардіології і кардіохірургії МОЗ України"]. — К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2492 А] УДК 616.12-007-089-053.5 

6310. Капустинська О. С. Особливості перебігу стабільної стенокардії в 
поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу та методи корекції метаболічних порушень 
гіпо-гіпермагнітотерапією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Капустинська Оксана Степанівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3402 А] 

 УДК 616.12-009.72+616.379-008.64]-08 
6311. Кириленко О. Є. Вплив модифікації жирнокислотного складу клітинних 

мембран на перебіг ішемічної хвороби серця : (експирим.-клініч. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Кириленко Олександра Євгенівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомоль-
ця. — К., 2011. — 20, [1] с., включ обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). 
— 100 пр. — [2011-0196 А] УДК 616.12-005.4-092.18 

6312. Кожанова Т. О. Вплив змін цитокінового гомеостазу та їх корекції на 
морфо-функціональні показники серця у хворих на артеріальну гіпертензію : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 
Кожанова Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа 
"Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2520 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.12-008.315]-092-08 
6313. Козинкевич Г. Е. Клініко-метаболічні особливості у дітей з рецидивую-

чою недіабетичною кетонемією і корекція виявлених порушень : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Козинкевич Гали-
на Едвардівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2011-1504 А] 

 УДК 616.153-008.9-053.2 
6314. Колісник В. О. Ендоваскулярні втручання у хворих з атеросклеротичним 

ураженням декількох артеріальних басейнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Колісник Володимир Олександрович ; 
Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Ша-
лімова. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-2526 А] УДК 616.13-004.6-072.1 

6315. Комір І. Р. Біохімічні маркери у прогнозуванні перебігу та у виборі так-
тики лікування постінфарктних хворих з метаболічним синдромом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Комір 
Ірина Ростиславівна ; М-во охорони здоров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського", [ДУ "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої"]. — Сімферополь, 2010. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-7227 А]
 УДК 616.127-005.8-085 
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6316. Кузьменко Ю. Л. Балонна вальвулотомія критичного аортального стено-
зу у новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Кузьменко Юлія Леонідівна ; Нац. акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосо-
ва", [Держ. установа "Наук.-практ. центр дит. кардіології та кардіохірургії МОЗ Ук-
раїни"]. — К., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-2571 А] УДК 616.126.32-053.2-089.819.5 

6317. Куриляк О. Б. Розробка та впровадження протоколів надання допомоги при 
транспозиції магістральних артерій на до- та післяопераційному етапах : (на моделі Львів. 
обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-
судин. хірургія" / Куриляк Ольга Борисівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова", [Держ. установа "Наук.-
практ. мед. центр дит. кардіології та кардіохірургії МОЗ України". — К., 2010. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6423 А] 

 УДК 616.13-008-089.2 
6318. Кутинська І. П. Артеріальна гіпертензія у жінок постменопаузального 

періоду з остеоартрозом: клініко-патогенетичні детермінанти й медикаментозна ко-
рекція : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Кутинська Ірина Петрівна ; М-во охорони здоров'я України ДВНЗ "Івано-
Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-0256 А] УДК 616.12-008.331.1:616.71-007.234-084 

6319. Литвак С. О. Хірургічне лікування артеріовенозних мальформацій вер-
тебробазилярного басейну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Литвак Світлана Олегівна ; Нац. акад. мед. наук 
України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України". — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-0886 А]
 УДК 616.133/.134-007.64-089 

6320. Миргородський Д. С. Тромболітична терапія гострих венозних тромбозів : 
(експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Миргородський Денис Сергійович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0318 А] 

 УДК 616.14-005.6-085 
6321. Мінцер В. О. Моніторинг факторів ризику ішемічної хвороби серця і 

метаболічних порушень та обґрунтування профілактичного застосування кардіопро-
текторних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / Мінцер Вікторія Озарівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. 
— 19, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (18 назв). — 100 пр. — [2011-1710 А]
 УДК 616.12-005.4-07-08 

6322. Очеретна О. Л. Показники кардіоінтервалографії у хлопчиків і дівчаток 
різного віку та соматотипу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Очеретна Ольга Леонідівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2011. — 20, 
[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0366 А] 

 УДК 616.12-008.3-079.2-055.15-055.25 
6323. Павлова Ю. В. Клінічні, ехокардіографічні особливості та системна за-

пальна відповідь в залежності від важкості перебігу міокардиту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Павлова 
Юлія Вадимівна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., 
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ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". — Дніпропетровськ, 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1237 А] 

 УДК 616.127-002-073.7 
6324. Пелих В. Є. Вплив замісної гормонотерапії на холінергічну регуляцію 

серця гонадектомованих самок за умов адреналінового пошкодження : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Пе-
лих Володимир Євгенович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1163 А] 

 УДК 616.12-008.1-085.357-092.9 
6325. Пицюра Н. С. Порушення серцево-судинної системи у новонароджених 

з синдромом аспірації меконію та їх патогенетична корекція : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Пицюра Наталія 
Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 
2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (22 назви). — 100 пр. — [2011-2735 А]
 УДК 616.1-008.6:616.24-007.272]-053.31-08 

6326. Пластун М. Ю. Діагностика і корекція кардіальних ускладнень у хворих 
хронічним калькульозним холециститом і метаболічним синдромом в перед- і післяопе-
раційному періодах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Пластун Марія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, 
ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2011. — 24 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2738 А] 

 УДК 616.12-008:616.366-002]-07-08 
6327. Побережна А. В. Роль аполіпопротеїну В і ліпопротеїду (а) в оцінці ате-

рогенного ризику у хворих на ішемічну хворобу серця та їх взаємозв'язок з показни-
ками імунного запалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Побережна Анна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Х., 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2739 А]
 УДК 616.12-005.4:577.115 

6328. Потабенко С. В. Функція ендотелію та лептинемія у хворих на гіперто-
нічну хворобу з надмірною масою тіла та ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Потабенко Світлана 
Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 
24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0412 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-008.9 
6329. Сергієнко О. В. Діагностика та корекція прихованих порушень мета-

болізму еритроцитів у донорів крові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Сергієнко Олександр 
Володимирович ; Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології Акад. мед. наук 
України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — 
К., 2011. — 24, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—22 (32 назви). — 100 пр. — 
[2011-0991 А] УДК 616.155.1-008.9:615.38 

6330. Сердобінська-Канівець Е. М. Активність протеїназ та їх інгібіторів у 
хворих на хронічну серцеву недостатність при ішемічній хворобі серця із супутнім 
цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.02 "Внутр. хвороби" / Сердобінська-Канівець Еміріта Миколаївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої АМН 
України"]. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-2119 А] УДК 616.12-005.4-008.46+616.379-008.64]-08 
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6331. Солдатенко І. В. Ефективність контролю коморбідної з остеоартрозом 
артеріальної гіпертензії в залежності від типів ортостатичних реакцій та добових 
профілів артеріального тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Солдатенко Інна Вікторівна ; Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Донецьк, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 12—16 (23 назви). — 100 пр. — [2011-2837 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.72-002]-06 
6332. Старчевська Т. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування 

озонових ванн у комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на есенціальну 
артеріальну гіпертензію I—II ступеня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Стар-
чевська Тетяна Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ мед. реабілі-
тації та курортології. — Одеса, 2011. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). 
— 100 пр. — [2011-2011 А] УДК 616.12-008.331.1-085.838.9 

6333. Томіна О. Є. Клінічне значення варіабельності серцевого ритму, типів 
ортостатичних реакцій і добових профілів артеріального тиску при артеріальній гіпер-
тензії, коморбідної з виразковою хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Томіна Олена Євгеніївна ; До-
нец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Донецьк, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 (24 назви). — 100 пр. — [2011-2875 А] 

 УДК 616.12-008.331.4:616.33-002]-07 
6334. Філоненко М. В. Клінічний перебіг, стан метаболічних киснезалежних 

реакцій у хворих на гострий інфаркт міокрада в поєднанні з неалкогольним стеатоге-
патитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-
діологія" / Філоненко Марина Вячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського", [Ужгород. нац. ун-т]. — 
Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-0553 А] УДК 616.127-005.8:616.36-002.12-071 

6335. Фіра Д. Б. Профілактика тромбоемболічних ускладнень при виконанні 
лапароскопічних холецистектомій на фоні патології вен нижніх кінцівок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Фіра 
Дмитро Богданович ; М-во охорони здоров'я, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. 
ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6390 А] УДК 616.147.3-005.6/.7-084 

6336. Чередниченко Ю. В. Оптимізація хірургічного лікування аневризм 
інтракраніального відділу внутрішньої сонної артерії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Чередниченко Юрій 
Віталійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-
моданова АМН України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2923 А]
 УДК 616.133-007.64-089 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  
пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 
6337. Гасюк Ю. А. Морфогенез та лікувальний патоморфоз раку гортані : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. 
анатомія" / Гасюк Юрій Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
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мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2010. 
— 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (25 назв). — 100 пр. — [2010-6692 А] 

 УДК 616.22-006-085 
6338. Гогунська І. В. Специфічна імунотерапія хворих на алергічний риніт з 

поєднаною сенсибілізацією до побутових та пилкових алергенів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Го-
гунська Інна Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т отоларингології 
ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України". — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—37 (35 назв). — 100 пр. — [2011-3174 А] УДК 616.211-002:615.37 

6339. Константинович Т. В. Курація хворих на бронхіальну астму за супутніх 
соматопсихічних станів з урахуванням фармакоекономічних показників та параметрів 
якості життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.27 
"Пульмонологія" / Константинович Тетяна Володимирівна ; Держ. установа "Нац. ін-т 
фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2011. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 23—29 (59 назв). — 150 пр. — [2011-2536 А] УДК 616.248:616.85]-071-08 

6340. Краснояружський А. Г. Хірургічна корекція компресійного синдрому у 
хворих з новоутвореннями середостіння : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Краснояруж-
ський Андрій Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. мед. акад. після-
диплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т заг. та невідклад. хірургії АМН України". — 
Запоріжжя, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). — 120 пр. — 
[2010-6700 А] УДК 616.27-006-089 

На ступінь кандидата 
6341. Агашков В. С. Рання діагностика та прогнозування бронхолегеневої 

дисплазії у недоношенних новонародженних : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Агашков Віктор Степанович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2011. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 120 пр. — [2011-1282 А]УДК 616.235-
036.8-07-053.31 

6342. Андрєєв С. А. Структурні зміни легень при тяжкій черепно-мозковій 
травмі : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Андрєєв Сергій Анатолійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т нейрохірургії 
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України"]. — Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2253 А] УДК 616.24-092:616.831-001 

6343. Буряк О. Г. Діагностична значимість показників окисного стресу та 
нітроксидергічного дисбалансу в легеневих експіратах у новонароджених з дихальною 
недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Буряк Олександр Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Буко-
вин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2011-1459 А] УДК 616.24-008.4-008.7-053.31 

6344. Вакуленко С. І. Роль персистуючих внутрішньоклітинних інфекцій у 
розвитку рекурентних форм обструктивного бронхіту у дітей : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Вакуленко Світлана 
Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ 
мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-1573 А] УДК 616.23-007.271-039.35-022.6-053.2 
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6345. Васильєва О. Г. Клініко-патогенетичне обґрунтування модифікованого 
режиму корекції змін мікробіоценозу кишечника при негоспітальних пневмоніях у 
дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.10 "Педіатрія" / Васильєва Олена Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Сум. 
держ. ун-т]. — Тернопіль, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-2333 А] УДК 616.24-002:616.34-008.1]-08-053.4 

6346. Весілик Н. Л. Прогностична оцінка перебігу гострого обструктивного 
бронхіту у дітей і диференційоване застосування динамічної електронейростиму-
ляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Весілик Наталія Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. 
мед. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-0072 А] УДК 616.233-007.272-085.847-053.2 

6347. Витриховський О. Я. Диференційна діагностика бронхіальної астми і 
хронічного обструктивного захворювання легень: додаткові критерії та алгоритм їх 
застосування : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пуль-
монологія" / Витриховський Орест Ярославович ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіат-
рії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Львів. нац. мед. 
ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0685 А] УДК 616.233:616.248]-07 

6348. Гавриленко Ю. В. Клініко-лабораторне обґрунтування тактики лікуван-
ня дітей, хворих на запалення слухової труби : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Гавриленко Юрій 
Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології 
ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-3140 А] 

 УДК 616.286-002-053.2/.6-07-08 
6349. Гайдучик Г. А. Інфекційна сенсибілізація дітей раннього віку, хворих на 

гострі та хронічні бронхообструктивні захворювання, і можливості її корекції : авто-
реф. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Гайду-
чик Галина Андріївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. 
акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ 
України]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-0705 А] УДК 616.248+616.233]-002-085-053.2 

6350. Галіяш Н. Б. Клініко-лабораторні критерії діагностики імунної резистент-
ності організму здорових та хворих на пневмонію дітей різних вікових груп : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 
Галіяш Наталія Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 120 пр. — [2011-3150 А] 

 УДК 616.24-002-092.19-074-053.2/.6 
6351. Головко А. М. Особливості клініки, діагностики та лікування риносину-

ситів у дітей з паразитозами : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Головко Андрій Миколайович ; Нац. акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломій-
ченка НАМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0717 А]
 УДК 616.211-002:616.99]-053.2 
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6352. Гончарук Р. І. Клінічно-патогенетичне обґрунтування лікування ін-
фекційно-алергійної форми бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Гончарук Роман Ілліч ; 
М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2011. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (24 назви). — 100 пр. — [2011-1138 А] 

 УДК 616.248-08-053.2 
6353. Гресько І. Я. Оперативне лікування хронічних туберкульозних плевритів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Гресько Ігор Яремович ; М-во охорони і здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Сум. держ. ун-т]. — К., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1465 А] УДК 616.25-002.5-089 

6354. Єгоренко О. В. Особливості відновлення функції дихання у дітей, хво-
рих на негоспітальну пневмонію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Єгоренко Олександра Валеріївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., ДУ "Ін-т гастроентерології АМН 
України". — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 
150 пр. — [2011-1073 А] УДК 616.24-002-085-053.2 

6355. Жамба А. О. Метаболічна корекція кардонатом або мілдронатом уш-
коджень кардіореспіраторної системи при бронхіальній астмі з урахуванням феноти-
пу N-ацетилтрансферази 2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Жамба Алла Олегівна ; Акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології АМН України", [Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-0150 А] 

 УДК 616.248-085 
6356. Зализюк А. А. Особливості сучасного перебігу негоспітальних пневмо-

ній та їх лікування у дітей раннього віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Зализюк Алла Анатоліївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова]. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. 
— [2011-1317 А] УДК 616.24-002-085-053.2 

6357. Знаменська Л. К. Антиендотоксиновий імунітет у хворих на бронхіальну 
астму при специфічній імунотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Знаменська Людмила 
Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — К., 2011. — 
22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2472 А] 

 УДК 616.248:615.37 
6358. Кінаш Ю. М. Клініко-імунологічна характеристика дітей з рецидивую-

чим бронхітом та диференційований підхід до їх реабілітації і профілактики : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 
Кінаш Юлія Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 
Нац. акад. мед. наук України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад." МОЗ України]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6697 А] УДК 616.233-002-07-08-053.2 

6359. Коломієць Г. О. Особливості перебігу і лікування хворих на хронічний 
бронхіт і хронічне обструктивне захворювання легень, працівників машинобудів-
ної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Коломієць Ганна Олексіївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліма-
тології ім. І. М. Сєченова", [Вищ. держ. навч. закл. України "Полтав. мед. стоматол. 
акад."]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 27 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (31 назва). — 
100 пр. — [2011-3479 А] УДК 616.233-002-08 

6360. Кононов О. Є. Клініко-аудіологічна характеристика слухових порушень 
у робітників "шумових" професій судноремонтного виробництва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Ко-
нонов Олександр Євгенович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-0839 А] УДК 616.28-008.13:613.644 

6361. Кравченко К. В. Діагностика та методи лікування посттравматичного 
згорнутого гемотораксу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кравченко Кирило Валерійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2552 А] 

 УДК 616.25-003.215-07-08 
6362. Ліщук-Якимович Х. О. Клінічні та імунологічні особливості еозино-

фільного синдрому в хворих на бронхіальну астму та системні васкуліти : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алерго-
логія" / Ліщук-Якимович Христина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — 
К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2011-2611 А]
 УДК 616.248-06-092 

6363. Миронченко С. В. Удосконалення виділення та ідентифікації клінічно-
значимих мікроорганізмів роду Micobacterium : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Миронченко Світлана Ві-
таліївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Акад. 
мед. наук України", [Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Янов-
ського АМН України"]. — Х., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (22 назви). 
— 100 пр. — [2011-1226 А] УДК 616.24-002.5:576.8 

6364. Немченко О. А. Фармакоекономічні принципи лікарського забезпечення 
хворих на бронхіальну астму в умовах медичного страхування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук. : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 
фармац. справи та суд. фармація" / Немченко Олеся Анатоліївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(23 назви). — 100 пр. — [2011-0932 А] УДК 616.248:615.234 

6365. Пилаєв А. В. Корекція сурфактантної системи легенів при термоінгаля-
ційному ушкодженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Пилаєв Анатолій Вікторович ; 
М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [ДУ "Крим. держ. 
мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Дніпропетровськ, 2011. — 24 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1164 А] УДК 616.24-001.17-08 

6366. Пликанчук О. В. Результати комплексного лікування хворих на вперше 
діагностований деструктивний туберкульоз легень із використанням імуномоду-
лятора мурамілпептидного ряду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Пликанчук Ольга Володимирівна ; Держ. уста-



   

 
342

нова "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук 
України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0396 А] 

 УДК 616.24-002.5-085 
6367. Ременник О. І. Оцінка ризиків та система профілактики виробничо-

обумовленого раку бронхів та легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Ременник Олег Ісакович ; 
Держ. установа "Ін-т медицини праці АМН України". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0428 А] 

 УДК 616.233+616.24]-006.6-057-084 
6368. Танцюра Л. Д. Індивідуалізація підбору позитивного тиску в кінці види-

ху під час штучної вентиляції легень у новонароджених : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 
Танцюра Людмила Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1395 А] УДК 616.24-008.4-06-053.31 

6369. Циганкова Т. І. Системне запалення при хронічному обструктивному 
захворюванні легень та можливості його фармакотерапевтичного контролю статинами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмоно-
логія" / Циганкова Тетяна Іванівна ; Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лі-
кування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова", [Сум. держ. ун-т]. — Ялта (АР Крим), 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2915 А] 

 УДК 616.24-002.2-085 
6370. Чабанюк О. В. Клініко-імунологічне обґрунтування диференційованого 

підходу до терапії гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей з бронхіальною 
астмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Чабанюк Ольга Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — 
Донецьк, 2011. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1191 А]
 УДК 616.248-079.4-053.2 

6371. Черкесов Б. А. Клініко-імунологічне обґрунтування лікування хворих на 
поліпозний риносинусит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Черкесов Білал Аліф огли ; Нац. акад. мед. 
наук України "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". 
— К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 
— [2010-6392 А] УДК 616.211-006.5-097-085-089 

6372. Шаповалова В. В. Променева діагностика змін органів грудної клітки 
при бронхолегеневій дисплазії у новонароджених та дітей раннього віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагнос-
тика, промен. терапія" / Шаповалова Вікторія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-6876 А] 

 УДК 616.23/.24-007.1-053.3-073.7 
6373. Ярошенко С. Я. Реабілітація дітей з підвищеною захворюваністю на 

гострі респіраторні інфекції, які мешкають в дитячих закладах закритого типу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Яро-
шенко Сергій Ярославович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-3000 А] УДК 616.21-022-053.2-08 
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616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 
6374. Барінова М. Е. Патогенез порушення ранового процесу за умов цукрового 

діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Барінова Марія Едуардівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2011. — 38 с. — Бібліогр.: с. 29—35 (49 назв). 
— 100 пр. — [2011-0654 А] УДК 616.379-008.64:616-001 

6375. Белозьоров І. В. Хірургічна тактика у хворих з гострими ускладненнями 
раку товстої кишки : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Белозьоров Ігор Вікторович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т заг. та не-
відклад. хірургії АМН України"]. — Х., 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 
(38 назв). — 100 пр. — [2011-0657 А] УДК 616.345-006.6-089 

6376. Будрейко О. А. Цукровий діабет 1 типу у дітей і підлітків: особливості 
перебігу та можливості оптимізації терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Будрейко Олена Анатоліївна ; Держ. 
установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН Украї-
ни", [Держ. установа "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України]. — К., 
2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2011-2204 А] 

 УДК 616.379-008.64-053.2-085 
6377. Бука Г. Ю. Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на 

ускладнені рецидивні післяопераційні гастродуоденальні виразки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бука Геннадій 
Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Лу-
ган. держ. мед. ун-т"]. — Х., 2011. — 35 с. : табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (33 назви). 
— 100 пр. — [2011-2129 А] УДК 616.33+616.342]-002.44-089.168-06 

6378. Іванчов П. В. Хірургічні аспекти гастродуоденальних кровотеч пухлин-
ного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Іванчов Павло Васильович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (47 назв). — 100 пр. — [2011-2482 А] УДК 616.33-005.1-006-089 

6379. Кебкало А. Б. Застосування клітинних і тканинних трансплантатів у 
комплексному лікуванні хворих із панкреонекрозом : (клін.-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Кебкало Андрій Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Х., 2011. — 39 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (27 назв). — 120 пр. — [2011-3421 А] 

 УДК 616.37-002-089.843 
6380. Кіхтяк О. П. Патогенетичні мішені інсулінорезистентності при цукро-

вому діабеті типу 2 та шляхи її корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кіхтяк Олеся Павлівна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2011. — 
35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (36 назв). — 100 пр. — [2011-3443 А] 

 УДК 616.379-008.64-08 
6381. Ковальчук О. Л. Лапароскопічна хірургія жовчнокам'яної хвороби у 

хворих на хронічні гепатити і цироз печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ковальчук Олександр Леонідович ; 
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М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Держ. 
вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Вінниця, 
2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—32 (70 назв). — 100 пр. — [2011-0214 А] 

 УДК 616.366-003.7-089-072.1-06:616.36-002/.004 
6382. Криворотько І. В. Профілактика неспроможності анастомозів після 

комбінованих операцій з приводу місцево-розповсюдженого раку прямої кишки : 
(експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Криворотько Ігор Вадимович ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії 
АМН України"]. — Х., 2011. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—27 (42 назви). — 
100 пр. — [2011-2176 А] УДК 616.351-006.6-089-06-084 

6383. Морозова М. М. Одонтогенні абсцеси та флегмони: критерії діагнос-
тики, тяжкості перебігу, лікування і прогнозування ускладнень : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Морозова Ма-
рина Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології акад. мед. наук України", [Держ. 
установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — Одеса, 
2010. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (23 назви). — 100 пр. — 
[2010-7040 А] УДК 616.31-002.36-002.3-036-08 

6384. Мошківський Г. Ю. Черезшкірні ехоконтрольовані втручання в ліку-
ванні порожнинної вогнищевої патології печінки та рідинних скупчень навколопечінко-
вого простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Мошківський Геннадій Юрійович ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т 
хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. — К., 2011. — 40 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 29—36 (54 назви). — 120 пр. — [2011-2670 А] УДК 616.36-002.3-07-089 

6385. Остапко О. І. Наукове обґрунтування шляхів та методів профілактики 
основних стоматологічних захворювань у дітей в регіонах з різним рівнем забруднення 
довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Остапко Олена Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—34 (62 назви). — 
100 пр. — [2011-1946 А] УДК 616.314-002-039.71-08-053.2 

6386. Рикало Н. А. Патогенез хронічних вірусних гепатитів В і С у дітей: 
вікові особливості, патогенетична терапія : (експерим.-клін. дослідж.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Рикало 
Надія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Терно-
піл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-
гова]. — Тернопіль, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — 
100 пр. — [2011-2779 А] УДК 616.36-002-022.7-092-08-053.3/.5 

6387. Савві С. О. Комплексне лікування хворих з післяопіковими стриктурами 
стравоходу : (клініко-експеримент. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Савві Сергій Олександрович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДУ "Ін-т заг. та 
невідклад. хірургії АМН України"]. — Х., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 25—29 (40 назв). — 100 пр. — [2011-0452 А] УДК 616.329-001.37-06-089 

6388. Скрипник Н. В. Роль йодного дефіциту та гіпотиреозу в розвитку 
метаболічного синдрому у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Скрипник 
Надія Василівна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Ко-
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місаренка НАМН України", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. 
— К., 2010. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (38 назв). — 
150 пр. — [2010-7148 А] УДК 616.379-008.64 

6389. Тесленко С. М. Хірургічне лікування травми підшлункової залози та її 
наслідків : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Тесленко Сергій Миколайович ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т 
заг. та невідкл. хірургії"]. — Запоріжжя, 2011. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—38 (43 назви). — 130 пр. — [2011-2193 А] УДК 616.37-001-089 

6390. Толстанова Г. М. Біохімічні механізми патогенезу запальних захворювань 
кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біо-
хімія" / Толстанова Ганна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (45 назв). — 120 пр. — [2011-1807 А] 

 УДК 616.34-002-092 
6391. Тржецинський С. Д. Вплив екзогенних нейропептидів на ендокринну 

функцію підшлункової залози та асоційовані метаболічні процеси в нормі і при цук-
ровому діабеті : (екесперим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
біол. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Тржецинський Сергій Дмитрович ; 
Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. 
наук України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2011. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (28 назв). — 100 пр. — [2011-2880 А] 

 УДК 616.379-008.64-092.9 
6392. Чайковська І. В. Порушення систем гомеостазу та шляхи його корекції 

на етапах комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Чай-
ковська Ілона Владиславівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук 
України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Одеса, 2010. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (28 назв). — 100 пр. — [2010-6834 А] УДК 616.314.17-008.1 

На ступінь кандидата 
6393. Акжитова Г. О. Підвищення резистентності твердих тканин тимчасових 

зубів у дітей із дисбактеріозом кишечнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Акжитова Ганна Олександрівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад.". — Полтава, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-2041 А] УДК 616.314.9-002:616.34-008]-053.4-084 

6394. Арбі Мохамед. Особливості діагностики та лікування хворих з гастроезо-
фагеальною рефлюксною хворобою, рефрактерною до антисекреторної терапії : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроенте-
рологія" / Арбі Мохамед ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. 
акад., ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". — Дніпропетровськ, 2011. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2044 А] 

 УДК 616.329/.33-002-07-08 
6395. Балак О. К. Ефективність мультипробіотику "Симбітер-2" при дисбакте-

ріозі ротової порожнини у хворих на вторинну адентію : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Балак Олексій 
Кузьмич ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунобіології ім. І. І. Мечникова 
Акад. мед. наук України", [Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2010. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6561 А] 

 УДК 616.31-008.87-07 
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6396. Балака С. М. Особливості клінічного перебігу порожнинних утворень 
підшлункової залози та їх хірургічне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Балака Святослав Миколайо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1124 А] 

 УДК 616.37-006.03-036-089 
6397. Білоус С. В. Оптимізація лікування хворих з ендодонтичною паталогією 

із застосуванням Мінерал Триоксид Агрегатних матеріалів : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Білоус Світлана 
Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 
мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-2295 А] УДК 616.314.16-085 

6398. Бірюкова М. М. Оцінка клініко-технологічної якості та клінічної ефек-
тивності нового мікрогібридного фотополімерного матеріалу для реставрації зубів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Бірюкова Марина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 
К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6363 А]
 УДК 616.314-74:615.462 

6399. Бовкун О. А. Прогнозування перебігу хронічного гастродуоденіту у 
дітей з урахуванням факторів агресії та гастропротективного потенціалу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Бовкун 
Оксана Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — 
[2011-2299 А] УДК 616.342-002-053.2-071-08 

6400. Богославцева Т. М. Адаптація печінки і системи ворітної вени до хло-
роформної і поєднаної алкоголь-хлороформної інтоксикації : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Богославцева 
Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. 
ун-т", [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Луганськ, 2010. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 13—17 (25 назв). — 100 пр. — [2010-7169 А] 

 УДК 616.36-002+616.33-005.1 
6401. Бондарюк Л. М. Особливості ендовідеохірургічного лікування апенди-

кулярного перитоніту у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Бондарюк Леонід Миколайович ; Держ. установа 
"Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України", [Дніпропетров. 
держ. мед. акад. МОЗ України]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3080 А] УДК 616.381-002-053.4/.6-089 

6402. Боріков О. Ю. Експериментальне обґрунтування застосування кверце-
тину для корекції метаболічних проявів синдрому інсулінорезистентності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / 
Боріков Олексій Юрійович ; Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. патології 
ім. В. Я. Данилевського Акад. мед. наук України". — Х., 2011. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2315 А] 

 УДК 616.379-008.64:615.252.349.7 
6403. Бучко О. Ю. Вплив цукрового діабету 2 типу на клітинний і гумораль-

ний імунітет та ультраструктуру імунокомпетентних клітин крові у пацієнтів з іше-
мічною хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Бучко Ольга Юріївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6325 А] 

 УДК 616.379-008.64:616.155.3-092.19 
6404. Василенко В. М. Клініко-морфологічні особливості вроджених однобіч-

них незрощень верхньої губи та їх вплив на результати первинної хейлопластики у 
дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Василенко В'ячеслав Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, 
Вищ. держ. навч. закл. "Укр. мед. стоматол. акад.", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Полтава, 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6486 А]
 УДК 616.317-007.254-089.844 

6405. Волосовець А. О. Нейрогенна ротоглоткова дисфагія в гострий період 
мозкового інсульту: механізми виникнення, методи діагностики та ведення хворих : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук [спец.] 14.01.15 "Нерв. хво-
роби" / Волосовець Антон Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомоль-
ця]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15— 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-2359 А] УДК 616.32-008.1:616.831-005.1]-07 

6406. Воскресенська О. Ю. Корекція ортопедичного лікування дефектів зуб-
ного ряда біоінертними конструкціями з титану у ВІЛ-позитивних пацієнтів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Воскресенська Ольга Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6407 А]
 УДК 616.314.2-089.23 

6407. Гаврилюк Н. С. Вплив комплексного патогенетичного обумовленого 
лікування на перебіг хронічного Helikobacter pylori — асоційованого ерозивного 
гастриту з урахуванням функціонального стану печінки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Гаврилюк На-
талія Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ вищ. навч. закл. Івано-
Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-0085 А] УДК 616.33-002-085 

6408. Гавриляк Г. Є. Генералізований пародонтит: імунопатогенез, клініка та 
діагностика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Іму-
нологія та алергологія" / Гавриляк Галина Євстахіївна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-
кого]. — К., 2011. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-2368 А] УДК 616.314.14-002.3-07 

6409. Галкіна О. П. Особливості клініки та лікування генералізованого паро-
донтита у підлітків зі сколіозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Галкіна Ольга Петрівна ; Держ. установа "Ін-т 
стоматології Акад. мед. наук України", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1058 А] 

 УДК 616.314.17:616.711-007.5]-08-053.6 
6410. Ганич О. Т. Роль тіотриазоліну в комплексному лікуванні артеріальної 

гіпертензії при супутньому хронічному гепатиті : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Ганич Оксана Тарасівна ; 
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М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ 
"Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-2064 А] УДК 616.36-002.2:616.12-008.331.1]-085 

6411. Гарник К. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації лікуван-
ня хворих на неалкогольний стеатогепатит у сполученні з остеопорозом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
Гарник Кирило Володимирович ; Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Київ. мед. 
ун-т Укр. асоц. нар. медицини МОЗ України]. — Луганськ, 2011. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 18—22 (38 назв). — 100 пр. — [2011-3158 А] 

 УДК 616.36-002+616.71-007.234]-08 
6412. Голик Ю. Й. Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування 

хворих на синдром Меллорі-Вейса у хірургічній клініці : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Голик Юрій Йосипович ; 
М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3177 А]
 УДК 616.32/.33-08 

6413. Горай М. А. Імунологічні і гормональні дисфункції у хворих із хро-
нічними механічними травмами слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в 
комплексному лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Горай Марина Антонівна ; 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. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-6410 А] УДК 616.311-089.2 

6414. Горлач А. І. Діагностика та хірургічне лікування кістозних уражень 
підшлункової залози з урахуванням іх патоморфологічних особливостей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Горлач 
Андрій Іванович ; М-во озорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомоль-
ця. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-0107 А] УДК 616.37-006.2-089 

6415. Гошовська А. В. Прогноз та профілактика плацентарної дисфункції у 
вагітних, хворих на туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гошовська Аліса Володи-
мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 
[Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2011-2406 А] УДК 616.36:616.24-002.5]-07-084 

6416. Грекова Т. А. Стан ендокриноцитів панкреатичних острівців в експери-
ментальних тварин при гіперглікемії різної етіології та патогенезу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Грекова 
Тетяна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Запоріз. 
держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2011. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-2408 А] УДК 616.379-092.9-018 

6417. Грецьких Є. В. Антигомотоксичні препарати в комплексному лікуванні 
пацієнтів на флегмони щелепно-лицевої ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Грецьких Євгеній Вале-
рійович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 
стоматол. акад.", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3203 А] УДК 616.31-002.36-085-089 
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6418. Григор'єв С. В. Оптимізація анестезії та інтенсивної терапії при гострій 
тонкокишковій непрохідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Григор'єв Сергій Воло-
димирович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [Запоріз. 
мед. акад. післядиплом. освіти]. — Дніпропетровськ, 2011. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0112 А] УДК 616.34-007.272-07-089.5 

6419. Гризодуб Є. В. Удосконалення методу шинування зубів у комплексному 
лікуванні хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гризодуб Євген Васильо-
вич ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3208 А] УДК 616.314-089.22 

6420. Гуменюк Л. Д. Гіпоксія-індукований фактор (HIF-1α) і гіпоксія-асоційо-
вані процеси у раку шлунка та їх зв'язок з пухлинним ростом : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Гуменюк Лілія 
Дмитрівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Ка-
вецького. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. 
— [2011-1595 А] УДК 616.33-006.04-18 

6421. Гутор Н. С. Оптимізація діагностики, профілактики та лікування альвео-
літів (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец] 14.01.22 "Стоматологія" / Гутор Наталія Степанівна ; 
Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Держ. вищ. наук. за-
клад "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Одеса, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1469 А] 

 УДК 616.311.2-002-07-08 
6422. Дакал А. В. Особливості клінічного перебігу і лікування одонтогенних 

гнійно-запальних захворювань м'яких тканин у хворих, що вживають наркотики : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Дакал Алла Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-3227 А] УДК 616.314-002.3-06-08 

6423. Двуліт І. П. Обґрунтування застосування біофлавоноїдів цитрусових для 
лікування та реабілітації хворих на генералізований пародонтит : (експерим.-клініч. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Двуліт Ірина Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 
ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (18 назв). 
— 100 пр. — [2011-3233 А] УДК 616.314.17-085 

6424. Диховична Н. Ю. Анестезіологічне забезпечення донорського етапу транс-
плантації частини печінки від живого родинного донора : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенс. терапія" / 
Диховична Наталія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Ша-
лімова НАМН України]. — К., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2010-6846 А] УДК 616.36-089.843-089.5 

6425. Добрий-Вечір Т. В. Особливості хірургічного лікування хворих з утруд-
неним прорізуванням нижніх третіх молярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Добрий-Вечір Тетяна Вален-
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тинівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 
2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3262 А] 

 УДК 616.314.8-007-089 
6426. Ємельянова Н. Ю. Первинна та вторинна профілактика уражень твер-

дих тканин зубів та тканин пародонта у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну 
хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Ємельянова Наталія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3306 А] 

 УДК 616.314.17-084:616.32-008.6 
6427. Жебеленко Я. Г. Метаболічні зміни в клітинах крові при виразковій 

хворобі та раку шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Жебеленко Ярослав Георгійович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого]. — Луганськ, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-3314 А] УДК 616.33-002-006.6:616.151-008.9 

6428. Заградська О. Л. Диференційований підхід до профілактики загострення 
хронічного кандидозу слизової оболонки порожнини рота : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Заградська Олена 
Леонідівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Одес. нац. 
мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-2464 А] УДК 616.31-002.828-084 

6429. Задорожній О. М. Клінічний перебіг, діагностика та лікування кровотеч 
при синдромі Меллорі—Вейсса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Задорожній Олександр Михайлович ; Нац. акад. 
мед. наук України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова, [Укр. 
наук.-практ. центр екстренної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України]. 
— К., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1977 А]
 УДК 616.33:616.34]-005.1-089 

6430. Зубарєв М. Г. Оптимізація лікування хворих з метастазами колоректаль-
ного раку в печінку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Зубарєв Микола Геннадійович ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького]. — Львів, 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 110 пр. 
— [2011-3355 А] УДК 616.351-006.6-033.2-085 

6431. Іванова Н. С. Шляхи оптимізації діагностики та лікування дефектів ко-
реня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Іванова Ніна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — К., 2011. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0788 А] 

 УДК 616.314.16-07-08 
6432. Каратєєва С. Ю. Ефективність хірургічного лікування гнійно-запальних 

ускладнень у хворих на цукровий діабет при застосуванні озонотерапії : (клін.-
експерим. дослідж.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Каратєєва Світлана Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, 
Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-2170 А] УДК 616.379-008.64-002.3:615.835]-089 
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6433. Карташова К. М. Механізми реалізації вторинного остеопорозу у хво-
рих на хронічний безкам'яний холецистит та ожиріння : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Карташова Кате-
рина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3414 А] 

 УДК 616.366-002+613.25]:616.71-007.234-08 
6434. Кириченко В. М. Застосування остеопластичних матеріалів біологічного 

та синтетичного походження при хірургічних втручаннях в комплексному лікуванні 
генералізованого пародонтиту : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кириченко В'я-
чеслав Миколайович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", 
[Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — 
Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1086 А]
 УДК 616.314.17-008.1-089.843 

6435. Клебан Я. І. Зміни показників структурно-функціонального стану міокарда, 
вегетативного кардіального забезпечення, ліпідного спектру крові, гемостазу та їх 
прогностичне значення у хворих на стабільну стенокардію із супутнім цукровим 
діабетом типу 2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Клебан Ярослав Іванович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3444 А] 

 УДК 616.379-008.64:616.12-009.72 
6436. Коваль О. В. Клініко-лабораторне обґрунтування методу обробки коре-

невих каналів при лікуванні хронічного періодонтиту : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Коваль Олександр 
Васильович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук", [Одес. нац. мед. ун-т 
МОЗ України]. — Одеса, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-0829 А] УДК 616.314.16/.17-085.281 

6437. Когут О. К. Обґрунтування вибору сплавів металів для металокераміч-
них зубних протезів за експериментальними та клінічними показниками біосуміс-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Когут Остап Костянтинович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-3469 А] УДК 616.314-085.465 

6438. Козлов В. О. Роль та місце лактулозного водневого дихального тесту в 
діагностиці та лікуванні порушень моторно-евакуаторної функції шлунково-кишко-
вого тракту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 
"Гастроентерологія" / Козлов Віктор Олександрович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-3474 А] УДК 616.33/.34-008.13-07-085 

6439. Коломоєць А. В. Профілактика і корекція дисфункцій печінки у хворих на сеп-
сис : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анесте-
зіологія та інтенсив. терапія" / Коломоєць Андрій Володимирович ; М-во охорони 
здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0837 А] УДК 616.36-002-084 

6440. Колосов І. В. Локорегіонарна хіміотерапія в паліативному лікуванні пер-
винного і метастатичного раку печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Колосов Ігор Валерійович ; М-во охо-
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рони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Комунал. клініч. лікув.-
профілакт. закл. "Донец. обл. протипухлин. центр"]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1908 А] 

 УДК 616.36-006.6-085.28 
6441. Короткий О. Г. Біохімічні механізми розвитку запалення в щурів з три-

валою шлунковою гіпоацидністю та за умов введення мультипробіотика "Сімбітер®" : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Короткий Олександр Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2011-1911 А]
 УДК 616.33-002-008.8:577.151 

6442. Коршевнюк Д. О. Особливості клініки, діагностики та лікування функ-
ціональної диспепсії у військовослужбовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Коршевнюк Дмитро Олександ-
рович ; 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. 17—19 (14 назв). — 100 пр. 
— [2010-6932 А] УДК 616.33-009-057.36 

6443. Костюк Т. М. Клінічна діагностика, ортопедичне лікування та профілак-
тика оклюзійних порушень, які виникли внаслідок прорізування третіх молярів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Костюк 
Тетяна Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2011. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-0850 А] УДК 616.314.8-089.23 

6444. Кравець В. В. Особливості морфологічних та реадаптаційних змін у 
тонкій кишці в умовах дії на організм техногенних мікроелементозів : (анатомо-
експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Кравець Валерій Валерійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-0235 А] 

 УДК 616.31-018-098-085:577.118 
6445. Кривий В. В. Пептична виразка асоційована з Helicobaсter pylori у поєд-

нанні з залізодефіцитною анемією: особливості поєднаного перебігу, діагностики та 
лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Кривий Валерій Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2558 А] 

 УДК 616.33-002.44-07-085 
6446. Крісс Г. Ю. Клініко-лабораторне обґрунтування застосування інтерфероно-

генної терапії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Крісс 
Ганна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-2564 А] УДК 616.314.17-084 

6447. Кулаєць В. М. Функціональна диспепсія: патогенетичні особливості, стан 
вегетативної регуляції, психоневрологічний статус, сучасні засоби корекції : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентеро-
логія" / Кулаєць Віра Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. 
закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1634 А] 

 УДК 616.33-002-089.882-092:616.891 
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6448. Курдиш Л. Ф. Лікування, профілактика та прогнозування множинного 
карієсу зубів у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Курдиш Лариса Федорівна ; М-во охор они здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова]. — Львів, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-6619 А] УДК 616.314-002-084-053.6 

6449. Лавровська О. М. Особливості ортопедичного лікування зубними знім-
ними пластинковими протезами хворих з цирозом печінки : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лавровська Ольга 
Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Держ. 
установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Одеса, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0872 А] 

 УДК 616.314-089.23:616.36-004 
6450. Лебедєва О. Д. Стан фізико-хімічних властивостей жовчі у дітей з па-

тологією гепатобіліарної системи та корекція їх порушень на амбулаторному і сана-
торно-курортному етапах реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Лебедєва Ольга Дмитрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — 
Сімферополь, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-0265 А] УДК 616.366-002-053.2 

6451. Линчак О. В. Вплив похідного малеіміду на стан печінки та кишечнику 
щурів у нормі та за умов хімічно-індукованого канцерогенезу товстої кишки : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, 
клітин. біологія, гістологія" / Линчак Оксана Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — 
[2010-6509 А] УДК 616.36.018+616.345-006]-092.9 

6452. Ліньов К. О. Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування абсцесів 
печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Ліньов Костянтин Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Х., 2011. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0276 А] 

 УДК 616.36-002.3-089 
6453. Лобко К. А. Обґрунтування та ефективність лікування хронічного тонзиліту 

у вагітних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Ото-
риноларингологія" / Лобко Катерина Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2010-6511 А]
 УДК 616.322-002:618.2 

6454. Лотоцький В. В. Механізми порушень печінки при вживанні водно-сольових 
розчинів з різним складом іонів натрію і калію : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Лотоцький Віктор Ва-
сильович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. 
мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2011. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1219 А] 

 УДК 616.36-008.6:546.32/.33 
6455. Лугова Л. О. Регуляція процесів адаптації хворих до повних знімних 

зубних протезів за допомогою загальної дії пірацетаму та комплексу біоантиоксидантів 
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"Аєвіт" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Лугова Любов Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. 
держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2011. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2096 А] 

 УДК 616.314-77-085.242 
6456. Макойда І. Я. Клініко-патогенетичні особливості виразкової хвороби два-

надцятипалої кишки, поєднаної із хронічним холециститом, та їх медикаметозна ко-
рекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроен-
терологія" / Макойда Ірина Яремівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. 
навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0903 А] 

 УДК 616.342:616.33-002]-085 
6457. Малиновська О. В. Особливості обміну ліпідів при різних стадіях 

діабетичної нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Малиновська Оксана Вікторівна ; Держ. установа 
"Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України", [Го-
лов. військ.-мед. клініч. центр "Голов. військ. клініч. госпіталь"]. — К., 2011. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0295 А] 

 УДК 616.379-008.64:616.61]-06 
6458. Маляр Р. В. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації стоматоло-

гічної допомоги сільському населенню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Маляр Роман Васильович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6512 А]
 УДК 616.314-058-058.232.6 

6459. Манжалій Е. Г. Роль корекції психоневрологічних розладів при лікуван-
ні хворих на пептичну дуоденальну виразку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Манжалій Еліна Георгіївна ; 
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. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2010-7058 А] УДК 616.342-002.5-08:616.8 

6460. Манько А. М. Патогенез впливу довготривалого введення інгібітору 
протонної помпи на тканини пародонта та їх корекція : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Манько Анна 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл."Луган. держ. мед. ун-т", 
[Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Луганськ, 2011. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2011-0907 А] УДК 616.314.17:616.33-008.6]-085.24 

6461. Медвінська Н. І. Алгоритм дослідження пацієнтів з порушеннями адап-
тації до зубних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Медвінська Наталія Іванівна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0310 А] 

 УДК 616.314-77-003.9-07 
6462. Мєсоєдова В. А. Шляхи оптимізації ефективності діагностики та 

лікування гострого біліарного панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мєсоєдова Віта Андріївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
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бачевського", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 
2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2651 А]
 УДК 616.37-002-07-08 

6463. Мишковський Ю. М. Хірургічна тактика за госрокровоточивої дуоденаль-
ної виразки у хворих старше 60 років : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мишковський 
Юрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — 
Чернівці, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6365 А]
 УДК 616.342-002.44-089-053.9 

6464. Мошель Т. М. Лікування хворих на хронічний генералізований парадон-
тит із поєднаним перебігом хронічного холециститу і панкреатиту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мошель 
Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 
"Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-0337 А] УДК 616.314.17-008.1:616.37-002:616.366-002 

6465. Новицький О. В. Хірургічне лікування ІШІО-, Ретро-1 пельвіоректаль-
ного гострого парапроктиту та профілактика його ускладнень : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Новицький Олег 
Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. 
нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-2107 А] УДК 616.35-002.1-07-089 

6466. Новікова Ж. О. Обґрунтування та принципи індивідуального вибору 
засобів гігієни порожнини рота при карієсі зубів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Новікова Жанна Олексіїв-
на ; Держ. установа "Ін-т стоматології акад. мед. наук України". — Одеса, 2010. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-6776 А] 

 УДК 616.314-002-083-084 
6467. Новохатня А. Є. Патогенетичні особливості формування факторів уль-

церогенезу у хворих на Helicobacter Рylori-асоційовану дуоденальну виразку із су-
путнім хронічним бронхітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Новохатня Аліна Євгеніївна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. 
— Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-2108 А]
 УДК 616.342-002.44+616.233-002]-092 

6468. Омельченко О. Є. Вивчення взаємозв'язку стресорних ушкоджень слизо-
вої оболонки шлунка та гемоциркуляції шлунка залежно від типологічних особливос-
тей організму та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Омельченко Олександр Євгенійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. "Укр. 
мед. стоматол. акад."]. — Луганськ, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-6778 А] УДК 616.33-001-018 

6469. Остроголов Д. Ф. Підвищення ефективності ортопедичного лікування 
хворих за рахунок зміцнення пластмасових базисів знімних зубних протезів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 "Стоматологія" / 
Остроголов Дмитро Феофанович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. 
закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2704 А] УДК 616.314-77-003.9 
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6470. Павелко Н. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування пре-
паратів екстракту Гінкого білоба в комплексному лікуванні генералізованого паро-
донтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Павелко Наталія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2011. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1546 А] УДК 616.314.17-085 

6471. Палій О. В. Клініко-лабораторне обґрунтування медикаментозної оброб-
ки кореневих каналів з використанням пробіотику та нітрату срібла при лікуванні 
хронічного періодонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Палій Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-2712 А] УДК 616.314.17-08 

6472. Пацера М. В. Клінічні особливості, профілактичні та лікувальні заходи 
щодо кишкової інфекції, викликаної Clostridium difficile у дітей, які тривалий час 
отримували рифампіцин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Пацера Марина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1739 А] УДК 616.34-022:579.8]-08-053.2 

6473. Перехрестенко О. В. Моніторинг та методи корекції внутрішньочерев-
ного тиску у хворих з непрохідністю порожнистих органів шлунково-кишкового 
тракту : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Перехрестенко Олександр Васильович ; Нац. 
акад. мед. наук України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. — 
К., 2011. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2728 А]
 УДК 616.3-007.272-089:617.55-008.818-07-08 

6474. Петришин О. А. Естетичні покриття вестибулярних поверхонь 
фронтальної групи зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Петришин Ольга Андріївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (25 назв). — 
100 пр. — [2011-1952 А] УДК 616.314-74:615.46 

6475. Попов Р. В. Експериментально-клінічне обґрунтування вибору фотоком-
позитних матеріалів та склоіономерних цементів у порожнинах І та V класів за Бле-
ком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Попов Роман Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. 
навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горько-
го]. — Полтава, 2011. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-1168 А] УДК 616.314-74 

6476. Пошегорова Н. В. Стан когнітивних функцій при лікуванні хворих на 
цироз печінки, ускладнений кровотечею з варикозно розширених вен стравоходу та 
шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анес-
тезіологія та інтенс. терапія" / Пошегорова Неллі Вікторівна ; Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, М-во охорони здоров'я України, [ДВНЗ "Ужгород. 
нац. ун-т"]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-7187 А] УДК 616.36-004+616.33-005.1]-085 

6477. Пянтковська Н. С. Клінічні та електрофізіологічні характеристики 
діабетичних полінейропатій у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Пянтковська Наталія Сергіївна ; М-во 
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охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2002 А]
 УДК 616.379-008.64+616.8]-07-053.2 

6478. Радчук О. М. Вплив мультипробіотиків на стан слизової оболонки товс-
тої кишки щурів за умов тривалої гіпергастринемії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / 
Радчук Ольга Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1549 А] 

 УДК 616.34-008.87 
6479. Романенко М. С. Ритмічна організація кислотоутворюючої та моторної 

функцій шлунка у хворих похилого віку на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроенте-
рологія" / Романенко Мар'яна Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпро-
петров. держ. мед. акад., Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук 
України", [Держ. установа "Ін-т геронтології НАМН України"]. — Дніпропетровськ, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1762 А] 

 УДК 616.342-002.44-053.9:612.323 
6480. Савєльєва Н. М. Розробка та клініко-експериментальне обґрунтування 

використання матеріалу "стомафтор" у лікуванні хворих з гіперчутливістю твердих тка-
нин зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Савєльєва Наталія Миколаївна ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1250 А] 

 УДК 616.314.14-009-74 
6481. Саккас Хараламбос. Клініко-морфологічне обґрунтування протравлю-

вання емалі постійних зубів у дітей та оцінка його ефективності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Саккас 
Хараламбос ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 
— К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6378 А] 

 УДК 616.314.13-085-053.2 
6482. Сафонова Ю. С. Закономірності структурної перебудови та зміни міне-

рального складу коренів молочних зубів в онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Сафонова Юлія 
Сергіївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України, [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького МОЗ України]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 13—16 (29 назв). — 100 пр. — [2011-1773 А] УДК 616.314.9 

6483. Сафронов Д. В. Порушення моторно-евакуаторної функції кишечнику та 
методи їх корекції в комплексі хірургічного лікування абдомінальної травми : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Сафронов Данило Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. 
мед. акад., [Держ. установа "Ін-т заг. та невідклад. хірургії АМН України"]. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-0463 А] УДК 616.34-007.272-009.11:617.55-001 

6484. Сергієнко В. О. Метаболічні та функціональні порушення у хворих на 
цукровий діабет 2-го типу з кардіоміопатією : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Сергієнко Вікторія Олек-
сандрівна ; Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. 
органів і тканин МОЗ України, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 
2010. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6541 А]
 УДК 616.379-008.64-08 
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6485. Сивоконюк О. В. Імуноморфологія фармакокорекції токсичного гепати-
ту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 "Патол. 
анатомія" / Сивоконюк Оксана Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. нац. мед. ун-т, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6440 А] УДК 616.36-002-099-097-085 

6486. Сизенко Г. К. Непереносимість фруктози: клініка, діагностика і методи 
лікування в гастроентерологічній практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Сизенко Ганна Костянти-
нівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 
2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2814 А] 

 УДК 616.33-056.1:547.455.633 
6487. Сисоєв С. М. Комбіноване лікування стійкої ретенції іклів : (клініко-

експериментальне дослідж.) ; автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сисоєв Сергій Миколайович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-
гієвського]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 
[2011-0478 А] УДК 616.314-089 

6488. Сірман Я. В. Ефективність модифікованого методу ендовітреального вве-
дення кристалічних кортикостероїдів та лазерної коагуляції в лікуванні діабетичної ре-
тинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Оф-
тальмологія" / Сірман Яна Вадимівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 120 пр. — [2011-0484 А] 

 УДК 616.379-008.64+617.735-002]-085 
6489. Смікодуб О. О. Хірургічне лікування виразкових гастродуоденальних 

кровотеч та корекція постгеморагічних анемій гемопоетичними стовбуровими кліти-
нами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Смікодуб Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). 
— 100 пр. — [2010-7265 А] УДК 616.33-005.1-089 

6490. Сороченко Г. В. Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікувально-
профілактичних зубних паст у профілактиці карієсу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сороченко Григорій Ва-
лерійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 
К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2840 А] 

 УДК 616.314-002:615.454.1]-08 
6491. Струк В. І. Клінічні особливості протезування кінцевих дефектів зубних 

рядів нижньої щелепи дуговими протезами з різними фіксуючими елементами : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Струк Володимир Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. 
навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0503 А] УДК 616.314-77:616.716.4 

6492. Татарина О. В. Обґрунтування та удосконалення ортопедичного ліку-
вання знімними частковими зубними протезами хворих на шизофренію з викорис-
танням лізоцимвмістних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Татарина Ольга Володимирівна ; Держ. уста-
нова "Ін-т стоматології акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т]. — Одеса, 
2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-7155 А]
 УДК 616.314-089.23:616.895.8]-02-08 
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6493. Терен Т. І. Ефективність неоад'ювантної хіміопроменевої терапії в комп-
лексному лікуванні хворих на рак ободової кишки : (кооперов. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Терен Тетя-
на Іполитівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горько-
го. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-2859 А] УДК 616.348-006-085.849 

6494. Ткачук Н. І. Експериментально-клінічне обґрунтування застосування 
зубного еліксиру, що містить інгібітор фосфоліпази А2, в комплексному лікуванні 
хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ткачук Наталія Іванівна ; 
Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2871 А] 

 УДК 616.31-002-085.451.2 
6495. Трач С. В. Сучасне малотравматичне комбіноване лікування хворих на 

хронічну анальну тріщину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Трач Сергій Володимирович ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2011. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2878 А] УДК 616.352-007.254-089.853 

6496. Федорова Н. С. Клінічне значення фекального кальпротектину у дифе-
ренційній діагностиці хронічних запальних та функціональних захворювань кишечнику : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроенте-
рологія" / Федорова Наталія Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпро-
петров. держ. мед. акад., Акад. мед. наук України, Ін-т гастроентерології. — Дніпро-
петровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2143 А]
 УДК 616.34-002-071 

6497. Федяєва С. І. Ефективність диференційованого застосування мінераль-
ної води "Нафтуся" на курорті у хворих на функціональну диспепсію : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіо-
терапія та курортологія" / Федяєва Світлана Іванівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. — Одеса, 2011. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-2023 А] УДК 616.342-002.44-085.838 

6498. Харабара О. Г. Особливості перебігу та лікування панкреатогенного пе-
ритоніту : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Харабара Олег Гаврилович ; М-во охорони 
здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2901 А] УДК 616.37-002-089 

6499. Харчук О. В. Оптимізація діагностики і хірургічного лікування біліарної 
гіпертензії при холангіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Харчук Олексій Вікторович ; М-во охорони здоров'я 
України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2011. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2904 А] 

 УДК 616.361-002-089 
6500. Хачатурова К. М. Обґрунтування нових клінічних підходів до віднов-

лення каріозних порожнин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Хачатурова Каріне Мануківна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-2026 А] УДК 616.314-002-08 
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6501. Хворостенко Ю. М. Променеве і комбіноване лікування раку шлунка. 
Індивідуальний прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика, промен. терапія" / Хворостенко Юлія Ми-
хайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 
[Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Х., 2010. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-7323 А] УДК 616.33-006.6-085 

6502. Цапяк Т. А. Порівняльна оцінка діагностичних методів та лікувальних 
стратегій при неалкогольному стеатогепатиті : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Цапяк Тетяна Анатоліїв-
на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. 
установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — К., 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2029 А] 

 УДК 616.36-002.2-07-085 
6503. Цецура Н. В. Диференційовані підходи до запобігання ускладнень у 

перебігу генералізованих захворювань тканин пародонту при різних формах 
ревматоїдного артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Цецура Наталя Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1190 А] 

 УДК 616.314.19-002.4:616.72-002.77-084 
6504. Чайка Ю. І. Неалкогольний стеатогепатит: патоморфологічні зміни, 

етіологічні фактори, деякі питання патогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Чайка Юлія Ігорівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0573 А] 

 УДК 616.36-002-003.8-092 
6505. Чегринюк Л. Т. Особливості клінічного перебігу та лікування генералі-

зованого пародонтиту при псоріазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Чегринюк Лейла Талатівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 16, [1] с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-0574 А] 

 УДК 616.314.17-008:616.517]-08 
6506. Шабан Н. І. Патогенетичні механізми формування, прогнозування роз-

витку та оптимізація терапії дискінезії жовчовивідних шляхів у дітей із цукровим 
діабетом першого типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Шабан Наталія Іванівна ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — 
К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2038 А]
 УДК 616.379-008.64+616.367-009.2-08-053.2 

6507. Шепеля А. В. Карієс тимчасових зубів та його профілактика у дітей молод-
шого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
матологія" / Шепеля Алла Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. 
навч. закл. "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-2952 А] УДК 616.314-002.4-053.4-084 

6508. Янковська А. О. Клініко-патогенетичні механізми розвитку жовтяниць 
новонароджених, шляхи корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Янковська Андріяна Олексіївна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Ужгород. нац. ун-т]. — 
Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1279 А] 

 УДК 616.36-008.5-053.31 
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616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  
органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 
6509. Баронська Л. В. Інфузійно-трансфузійна терапія при спленектомії у хво-

рих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Баронська 
Лілія Валеріївна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології 
АМН України". — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 15—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-2274 А] УДК 616.41-089.5-036 

6510. Бондаренко О. О. Діагностика та прогноз перебігу злоякісних пухлин 
щитовидної залози: імуноморфологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Бондаренко Олександр 
Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Дніпро-
петров. держ. мед. акад.]. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-3075 А] УДК 616.441-006.04-07 

6511. Брич В. В. Медико-соціальне обґрунтування моделі первинної профілак-
тики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед окремих національних меншин : (на прикл. Закарпат. 
обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 
медицина" / Брич Валерія Володимирівна ; М-во охорони здров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0055 А] 

 УДК 616.446:616.98:578.828-084 
6512. Бугера О. П. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушень 

мінерального обміну в дітей із дифузним ендемічним зобом на фоні супутньої па-
тології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Бугера Оксана Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. 
закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1053 А] 

 УДК 616.441-006.5-008.9-085-053.2 
6513. Логвиненко А. О. Особливості діагностики і лікування метаболічного 

синдрому у жінок на тлі субклінічного гіпотиреозу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Логвиненко Алла Олексіїв-
на ; Акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-
жеска". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2011-2095 А] УДК 616.441-008.64-07-08 

6514. Ратушненко В. О. Стан тіол-дисульфідної системи при експерименталь-
ному гіпер- та гіпотиреозі та при злоякісній трансформації клітин щитовидної зало-
зи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Ратушненко Віталій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 
Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). 
— 100 пр. — [2011-0972 А] УДК 616.441-008.61/.64-006 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 
6515. Аветіков Д. С. Морфофункціональні особливості будови м'яких тканин 

різних ділянок голови людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Аветіков Давид Соломонович ; М-во 
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охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. заклад України 
"Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (26 назв). 
— 100 пр. — [2011-1441 А] УДК 616.594.1-089.844 

6516. Біловол А. М. Патогенез і терапія псоріазу з різним ступенем тяжкості 
ендогенної інтоксикації та артеріальної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Біловол Алла 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 
(35 назв). — 100 пр. — [2011-3057 А] УДК 616.517+616.12-008.331.1]-092-08 

6517. Вергун А. Р. Гнійно-некротична хронічна і поєднана патологія дисталь-
них відділів кисті та стопи: проблеми діагностики і комплексного лікування : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Вер-
гун Андрій Романович ; М-во охорони здоров'я України Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2010. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (41 назва). — 100 пр. — [2010-6488 А] 

 УДК 616.596-002-07-085 
6518. Корольова Ж. В. Патогенетична роль гормональних, бактеріальних та 

грибкових факторів у формуванні неуточненої інфекції підшкірної клітковини : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 
хвороби" / Корольова Жаннета Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка МОЗ України]. — К., 2011. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—27 (37 назв). — 
100 пр. — [2011-6652 А] УДК 616.599-002-022.7-036.8 

6519. Савенкова В. В. Комплексна терапія хворих на обмежену склеродермію 
та хронічний червоний вовчак з урахуванням патогенетичних розладів, клінічних та 
регіонально-екологічних особливостей перебігу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Савенкова Вікторія 
Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології АМН України". — 
Х., 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (56 назв). — 100 пр. — [2011-7403 А] 

 УДК 616.5-004-002.52-092-085 

На ступінь кандидата 
6520. Бризіцька О. М. Визначення показників ендогенної інтоксикації та ста-

ну мікроциркуляторного русла у хворих на багатоформову ексудативну та токсичні 
еритеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. 
та венер. хвороби" / Бризіцька Оксана Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т дерма-
тології та венерології Акад. мед наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Х., 2011. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-0054 А] УДК 616.5-002.1:616.16-07-08 

6521. Голубінська О. П. Морфологічна характеристика ефективності застосу-
вання бронхоальвеолярного захисного комплексу при термічних та хімічних опіках 
шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. 
анатомія" / Голубінська Олена Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, ДУ "Крим. 
держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 10—11 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6981 А] УДК 616.5-001.17-03 

6522. Денищук П. А. Шляхи оптимізації діагностики та хірургічного лікування 
первинного аксілярного гіпергідрозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Денищук Павло Андрійович ; М-во охорони 
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здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського". — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 
100 пр. — [2011-6081 А] УДК 616.56-008.8-089-06-08 

6523. Ошивалова О. О. Диференційовані підходи до лікування хворих на чер-
воний плоский лишай з урахуванням стану гепатобіліарної системи та метаболічних 
порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. 
та венер. хвороби" / Ошивалова Олена Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т дерма-
тології та венерології АМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика МОЗ України]. — Х., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (18 назв). — 100 пр. 
— [2011-5144 А] УДК 616.516-085 

6524. Пастернак Ю. Б. Патогенетичні особливості перебігу запалення в зоні 
опікової рани та корекція його порушень засобом "Кротозин" : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Пастернак 
Юрій Богданович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Терно-
піл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-
лицького]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). 
— 100 пр. — [2011-2723 А] УДК 616.5-001.17-093-085.27 

6525. Прокопенко Ю. С. Розробка та валідація методів контролю якості 
оригінального фітотерапевтичного засобу для лікування псоріазу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія і 
фармакогнозія" / Прокопенко Юлія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-0416 А] УДК 616.517-085 

616.6 Патологія сечостатевої системи.  
Хвороби сечової та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 
6526. Бачурін Г. В. Клінічний перебіг гострого калькульозного пієлонефриту у 

хворих на цукровий діабет та удосконалення його комплексного лікування з ураху-
ванням стану вегетативної нервової системи : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Бачурін 
Георгій Вікторович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України", [Запоріз. держ. 
мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 
(31 назва). — 100 пр. — [2011-3036 А] УДК 616.61-002:616.379-008.64]-07-08 

6527. Макєєва Н. І. Хронічне захворювання нирок у дітей: концепція розвит-
ку, прогресування та формування кардіоваскулярних ускладнень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Макєєва Наталія 
Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2010. — 38 с. 
— Бібліогр.: с. 28—34 (47 назв). — 100 пр. — [2010-7034 А] 

 УДК 616.61-036.1-08-053.2 
6528. Траілін А. В. Діагностика, прогнозування і профілактика дисфункції 

ниркового алотрансплантату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.08 "Трансплантологія і штуч. органи" / Траілін Андрій Вячеславович ; 
Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалі-
мова, [Запорізька мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 2011. — 41 с., 
вкюч. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. : 32—37 (43 назви). — 130 пр. — [2011-1406 А]
 УДК 616.61-089.843 
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На ступінь кандидата 
6529. Аніщенко А. О. Комбіноване лікування уротеліальних пухлин нирки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онко-
логія" / Аніщенко Андрій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Комун. клініч. лікув.-профілакт. закл. "Донец. обл. 
протипухлин. центр"]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-2256 А] УДК 616.61-006-085.849 

6530. Балабай А. А. Структурні зміни в нирках при експериментальній арте-
ріальній гіпертензії та її фармакологічній корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Балабай Аліна Ана-
толіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2161 А]
 УДК 616.61-008:616.12-008.331.1]-085 

6531. Бойко Т. А. Ембріональний гістогенез нирки у ранніх зародків людини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, 
цитологія, ембріологія" / Бойко Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, 
ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2011. — 22 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-2305 А] 

 УДК 616.61-018-053.13 
6532. Головачова В. О. Клініко-метаболічні особливості розвитку та прогре-

сування нефропатій у дітей в умовах великого промислового міста : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Головачова 
Вікторія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 
Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3179 А]
 УДК 616.61-053.2-008.9 

6533. Гончар С. В. Морфологія тканин нирки після експериментальної нефро-
томії з використанням різних розсмоктувальних хірургічних ниток : (експерим.-морфол. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нор-
мал. анатомія" / Гончар Сергій Владиславович ; М-во охорони здоров'я України, 
Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [ВДНЗ України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — 
Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2394 А]
 УДК 616.61-089:615.468.6 

6534. Дриль І. С. Маркери пошкодження ниркових канальців у дітей із хро-
нічним захворюванням нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Дриль Інна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-3278 А] УДК 616.61-008.64-053.2 

6535. Захар'єв А. В. Патоморфологічна характеристика піролізидиноалкалоїд-
них нефропатологій великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / 
Захар'єв Андрій Вікторович ; Харків. держ. зоовет. акад. — Х., 2010. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6851 А] 

 УДК 616.61-091.8:636.2.09 
6536. Іринчин А. В. Обґрунтування субопераційної та післяопераційної про-

філактики пієлонефриту у дітей з гідронефрозом : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Ірин-
чин Андрій Васильович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гу-
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сака НАМН України", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Донецьк, 2011. — 
24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3382 А] 

 УДК 616.613-007.63:616.617]-053.2-089 
6537. Кабак Ю. А. Профілактика рецидивного кальцій-оксалатного уролітіазу 

з врахуванням стану метаболізму щавлевої кислоти та антиоксидантної системи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / 
Кабак Юрій Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України", [Одес. 
нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1898 А] УДК 616.62-003.7-084 

6538. Коломієць В. П. Психологічна корекція сексуальних розладів у чоло-
віків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. 
психологія" / Коломієць Віктор Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-0836 А] УДК 616.69-008.1:615.851 

6539. Красилюк Л. І. Діагностика, лікувальна тактика при простатичній ін-
траепітеліальний неоплазії та її зв'язок з раком передміхурової залози : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Красилюк 
Леонід Іванович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України", [Одес. нац. мед. 
ун-т МОЗ України]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-6649 А] УДК 616.65-006-07-08 

6540. Левков А. А. Роль NO-синтаз і пероксинітриту у патогенезі розладів 
окиснювального метаболізму та бар'єрної функції тонкої кишки щурів за умов її 
гострої непрохідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Левков Анатолій Анатолійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 
стоматол. акад."]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-0270 А] УДК 616.61-002.3-07-08-092.9 

6541. Лисенко В. В. Прогнозування клінічного перебігу раку передміхурової 
залози шляхом оцінки поліфокальної біопсії в динаміці : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Лисенко Вікторія 
Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т 
МОЗ України]. — К., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—12 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-0884 А] УДК 616.65-006.6-07-08 

6542. Меленчук Л. М. Пренатальна оцінка стану плода у вагітних жінок з ін-
фекційними захворюваннями сечовидільної системи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Меленчук 
Лідія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. держ. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького, [ДУ "Ін-т спадк. патології НАМН України"]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1344 А] 

 УДК 616.61-002:618.29-007]-07-08 
6543. Панасовський М. Л. Патогенетичне обґрунтування застосування катете-

різації і балонної дилатації сім'явикидаючих проток при обструктивній азооспермії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / 
Панасовський Микола Леонідович ; Держ. установа "Ін-т урологвї НАМН України", 
[Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Харків обл. клініч. центр урології та нефрології 
ім. В. І. Шаповала]. — К., 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
[2011-0371 А] УДК 616.685-089.819.1:616.697-007.272 
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6544. Сердюк О. М. Скоротлива активність міометрію за умов впливу прозапаль-
них цитокінів та при експериментальному імунному ушкодженні яєчників у мишей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 
людини і тварин" / Сердюк Оксана Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізіології 
ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-0474 А] УДК 616.68-092.9 

6545. Федін М. В. Біофізичні критерії діагностики та протирецидивна терапія 
при пієлонефритах у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Федін Максим Володимирович ; М-во охорони здоров'я 
України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-2890 А] УДК 616.61-002.3-053.2-073-085 

6546. Фролова Є. О. Ліпідний профіль, функція ендотелію, стан магістральних 
та периферичних артерій при хронічній нирковій недостатності у додіалізному пе-
ріоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : [спец.] 14.01.37 "Нефро-
логія" / Фролова Євгенія Олександрівна ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нефро-
логії", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1021 А] УДК 616.61-008.6:616.13 

6547. Шаталюк С. С. Вплив метаболічного синдрому на перебіг доброякісної 
гіперплазії передміхурової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук. : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Шаталюк Станіслав Сергійович ; Держ. 
установа "Ін-т урології НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1034 А] 

 УДК 616.65-006.5-008.9-085 
6548. Шостак М. В. Комплексна опіатно-електроімпульсна терапія хворих на 

гіперактивний сечовий міхур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Шостак Максим Володимирович ; Держ. установа 
"Ін-т урології АМН України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6838 А] 

 УДК 616.62-008.61-073.7 

616.7 Патологія органів руху, пересування.  
Скелетна та рухова системи 

На ступінь доктора 
6549. Гончарук О. М. Спонтанні крововиливи в задню черепну яму. Клініка, 

діагностика, прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Гончарук Оксана Миколаївна ; Нац. акад. мед. 
наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України", [Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Х., 2011. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (35 назв). — 150 пр. — [2011-0104 А] 

 УДК 616.714.3-005.1-07-08 
6550. Дєдков А. Г. Органозберігаючі реконструктивні хірургічні втручання в 

лікуванні хворих та пухлини кісток кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Дєдков Анатолій Григорович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 25—29 (37 назв). — 100 пр. — [2011-1475 А] УДК 616.717/.718-006.6-089 

6551. Жигун А. І. Наслідки переломів кульшової западини: прогнозування, 
діагностика, лікування : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Жигун 
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Анатолій Іванович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів" ім. проф. М. І. Си-
тенка Акад. мед. наук України". — Х., 2011. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—31 
(35 назв). — 130 пр. — [2011-0153 А] УДК 616.718.16-001.5-071-089 

6552. Олійник О. Є. Ендопротезування кульшового суглоба при деформаціях 
та дефектах проксимального відділу стегнової кістки і кульшової западини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Олійник Олександр Євгенович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та 
суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Дніпропетров. держ. мед. 
акад. МОЗ України]. — Х., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (48 назв). 
— 150 пр. — [2011-1235 А] УДК 616.728.2-089.843+616.718.4-007.24 

6553. Торчинський В. П. Біомеханічні передумови розвитку і особливості пе-
ребігу диспластичного коксартрозу у дорослих та їх вплив на стратегію лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травмато-
логія та ортопедія" / Торчинський Віктор Петрович ; Держ. установа "Ін-т травмато-
логії та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — К., 2011. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—32 (42 назви). — 100 пр. — [2011-2235 А] 

 УДК 616.728.2-007.1-08-053.8 
6554. Шищук В. Д. Пошкодження опорно-рухової системи у постраждалих з 

політравмою внаслідок дорожньо-транспортних пригод в умовах сільської місцевості : 
(травмогенез, особливості клініч. перебігу травмат. процесу, принципи надання мед. 
допомоги на догоспіт. та ранньому госпіт. етапах) : автореф. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Шищук Володи-
мир Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого, НДІ травматології та ортопедії, [Мед. ін-т Сум. держ. ун-ту]. — Донецьк, 2011. 
— 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—44 (40 назв). — 100 пр. — [2011-0621 А] 

 УДК 616.7-001-092-08 

На ступінь кандидата 
6555. Азіз Мухаммед Аль Санбарі. Корекція ангіогенної ланки у комплексно-

му лікуванні діабетичної ретинопатії : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Азіз Мухаммед Аль Санбарі ; 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. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-0601 А] УДК 616.7-007.1-02;616.379-008.64]-08 

6556. Боровик І. М. Лікування діафізарних переломів стегнової кістки у дітей 
зовнішнім стержневим апаратом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Боровик Ігор Миколайович ; 
Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. 
наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 130 пр. — [2011-3084 А] 

 УДК 616.718.4-001.5-089.2 
6557. Брашкін А. П. Патогенетичне обґрунтування способу регенерації кістко-

вої тканини щелепи при запально-деструктивному процесі : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Брашкін Ар-
кадій Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого, [Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака" НАМН 
України]. — Донецьк, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-3089 А] УДК 616.716-002.3-091 
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6558. Бродецький І. С. Комплексне лікування лікування хворих остеомієлітом 
щелеп на тлі наркотичної залежності : автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бродецький Ігор Сергійович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 19 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0058 А] 

 УДК 616.716.1/.4-085 
6559. Василинець М. М. Синдром каналу зап'ястка при травмах дистального 

відділу верхньої кінцівки: особливості клініки, діагностики та лікування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Василинець Михайло Михайлович ; Держ. установа "Ін-т патології 
хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Харків. мед. 
акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(7 назв). — 140 пр. — [2010-6688 А] УДК 616.727.4-001-07-085 

6560. Вітязь В. М. Остеосинтез переломів проксимального відділу промене-
вої кістки у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Вітязь Володимир Миколайович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2010. — 18 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6450 А] 

 УДК 616.717.5-001.5-089-053.2 
6561. Ганьбергер І. І. Клінічний перебіг, зміни показників системного запа-

лення, кістково-хрящового метаболізму у хворих на остеоартроз із супутніми хро-
нічним обструктивним захворюванням легень і хронічними гепатитами та їх меди-
каментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Ганьбергер Ірина Ігорівна ; М-во охорони здоров'я, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського"]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-1974 А] УДК 616.71-007.234:616.233-002:616.36-002]-06-085 

6562. Гелета М. М. Лікування хворих з переломами довгих кісток в умовах 
ендемічних регіонів з дефіцитом йоду : (клініч.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Гелета Михайло Михайлович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та 
суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Держ. вищ. навч. закл. 
"Ужгород. нац. ун-т'']. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). 
— 140 пр. — [2010-6734 А] УДК 616.718.4/.6-001.5-089.8:616.441-008.64](477) 

6563. Герасименко А. М. Клініко-патогенетичне значення змін вмісту мікроеле-
ментів в організмі хворих на ревматоїдний артрит : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Герасименко Анастасія 
Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. 
— Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6980 А]
 УДК 616.72-002.77 

6564. Герасимов Г. М. Місцеве лікування в'ялогранулюючих ран і трофічних 
виразок нижніх кінцівок : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Герасимов Геннадій Миколайович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Харків. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 150 пр. — [2011-0712 А] УДК 616.718-002-08 

6565. Добровинська О. В. Гендерні особливості остеодефіциту у хворих на 
остеоартроз: клініка, патогенез, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Добровинська Олена В'ячеславів-



   

 
369

на ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — До-
нецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0749 А]
 УДК 616.72-002.77:615.356 

6566. Должкова К. П. NO-залежні механізми регенерації кісток нижньої ще-
лепи за умов надмірного надходження в організм нітрату натрію : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Долж-
кова Катерина Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[Вищ. держ. навч. заклад України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1480 А] УДК 616.716.4-003.93 

6567. Євтєєв Р. В. Оптимізація лікування переломів дистального епіметафізу 
променевої кісткі на основі застосування методу зовнішнього черезкісткового остео-
синтезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Трав-
матологія та ортопедія" / Євтєєв Родіон Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ травматології та ортопедії. — Донецьк, 
2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 150 пр. — [2011-1313 А]
 УДК 616.717.5-001.5-089 

6568. Жамал Абдель-Карим Мухамед Абу Немер. Оптимізація рівня і виду 
остеотомії при внутрішньокістковому дитракційному остеосинтезу гомілки привод-
ними апаратами : (експерим.-клініч. дослідж) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Жамал Абдель-
Карим Мухамед Абу Немер ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького, [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — Донецьк, 
2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 150 пр. — [2011-1484 А]
 УДК 616.718.4-089.844 

6569. Жиліцин Є. В. Біомеханічне обґрунтування тактики консервативного 
лікування дітей з розгинальними черезвиростковими переломами плечової кістки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-
тологія та ортопедія" / Жиліцин Євгеній Володимирович ; М-во охорони здоров'я 
України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2011. — 16 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 11—12. — 150 пр. — [2011-1314 А] УДК 616.717.4-001.5-053.2 

6570. Заморський Т. В. Фізична реабілітація хворих на ревматоїдний артрит 
після ендопротезування колінного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Заморський 
Тарас Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1077 А] 

 УДК 616.728.3-002.77-089-77 
6571. Зенько Н. А. Особливості порушень та корекція кальцієвого обміну при 

черепно-мозковій травмі на фоні глюкокортикоїдного остеопорозу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Зенько 
Наталія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Донец. 
нац. мед. ун-т ім. Максима Горького]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3348 А] 

 УДК 616.714.1-001.5:616.71-007.23]-008 
6572. Камінська М. О. Лікування повільної консолідації переломів кісток у 

дітей : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Камінська Маріанна Олегівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Дніпропетров. держ. мед. 



   

 
370

акад.]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл., схема — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-0819 А] УДК 616.717/.718-001.5-089-053.2 

6573. Качур Є. Ю. Лікування пошкоджень міжгомілкового синдесмозу при 
травмах гомілковостопного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Качур Євген Юрійович ; 
М-во охорони здоров'я, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 150 пр. — [2010-6756 А] 

 УДК 616.728.48-001.5-089 
6574. Кобець Ю. В. Оцінка ефективності оперативних втручань при дегенератив-

них захворюваннях поперекового відділу хребта на етапах ранньої та пізньої реабіліта-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-
тологія та ортопедія" / Кобець Юрій Валерійович ; Держ. установа "Ін-т патології 
хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України", [Харків. мед. 
акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв). — 130 пр. — [2011-3453 А] УДК 616.711-003.8-089 

6575. Кореньков О. В. Репаративний остеогенез в умовах техногенних мікроеле-
ментозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Норм. 
анатомія" / Кореньков Олексій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, ДУ 
"Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського", [Сум. держ. ун-т]. — Сімферополь, 
2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2537 А] 

 УДК 616.71-001.52 
6576. Костицька О. М. Обґрунтування можливості використання культивованих 

клітин міжхребцевого диска для лікування хворих з дегенеративними захворюваннями 
хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-
тологія та ортопедія" / Костицька Ольга Мілетіївна ; Держ. установа "Ін-т патології 
хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 130 пр. — [2011-2090 А] 

 УДК 616.711-008811.3-089.843-032 
6577. Літун Ю. М. Клініко-біомеханічне обґрунтування остеосинтезу малого-

мілкової кістки при лікуванні ушкоджень надп'ятково-гомілкового суглоба : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Літун Юрій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т травматології та орто-
педії Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика МОЗ України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-2609 А] УДК 616.718.6/.7-001.5-07-08 

6578. Мирончук Л. В. Променева діагностика наслідків травм ліктьового суг-
лобу в практиці медико-соціальної експертизи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / 
Мирончук Людмила Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. 
акад. післядиплом. освіти, [Укр. держ. НДІ мед.-соц. пробл. інвалідності]. — Х., 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-1350 А] УДК 616.727.3-073.7 

6579. Митченок М. П. Профілактика та лікування альвеоліту у хворих на цук-
ровий діабет типу 2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Митченок Марія Петрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0921 А] 

 УДК 616.716.1/.4-002:616.379-008.64]-084 
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6580. Михальченко О. М. Рентгенкінематографічний аналіз руху колінного суг-
лоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. 
діагностика та промен. терапія" / Михальченко Олена Михайлівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Клін. лікарня 
"Феофанія" Держ. упр. справами]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6941 А] УДК 616.728.3-073.7 

6581. Пастернак Д. В. Пошкодження м'яких тканин у постраждалих з травмою 
таза, профілактика ускладнень та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Пастернак Дмитро 
Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац мед ун-т ім. М. Горького. 
— Донецьк, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (8 назв). — 150 пр. — 
[2011-0377 А] УДК 616.718.19-001+616.74]-08 

6582. Потапенко М. С. Підвищення ефективності анестезіологічного забезпе-
чення та зниження періопераційного серцевого ризику під час онкологічних операцій 
з приводу пухлин голови та шиї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Потапенко Марина Ста-
ніславівна ; М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [Запоріз. 
мед. акад. післядиплом. освіти]. — Дніпропетровськ, 2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6793 А] УДК 616.714-006-089.5 

6583. Пшик Р. С. Гомеостаз мікроелементів та вітамінів А і Е у хворих з 
неврологічними проявами остеохондрозу поперекового відділу хребта : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Пшик 
Роман Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2011. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2759 А] 

 УДК 616.711-018.3-002:616.8-009.7]-085.356 
6584. Резніченко В. І. Пошкодження хребта, як компонент полісистемної травми : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травмато-
логія та ортопедія" / Резніченко Володимир Іванович ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Укр. наук.-практ. центр екстрен. мед. до-
помоги та медицини катастроф]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-6589 А] УДК 616.711-001-06 

6585. Сатишев М. М. Малоінвазивний остеосинтез у постраждалих з діафізар-
ними переломами великогомілкової кістки : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-
педія" / Сатишев Микола Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — 
Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 150 пр. — 
[2011-2801 А] УДК 616.718.5-001.5-089.84 

6586. Скорохода А. О. Спіральна комп'ютерна томографія та магнітно-резо-
нансна томографія в діагностиці патологічних процесів скроневої кістки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагнос-
тика та промен. терапія" / Скорохода Анна Орестівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Наук.-
практ. центр променевої діагностики АМН України"]. — К., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6993 А] 

 УДК 616.715-073.7 
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6587. Ткаченко М. В. Оптимізація патогенетичної терапії остеоартрозу у поєд-
нанні з атеросклерозом та метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Ткаченко Максим Ва-
сильович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Вищ. держ. 
навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Запоріжжя, 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1263 А] 

 УДК 616.72-002-008.9:616.13-004.6 
6588. Тодика Ю. І. Оцінка структурно-функціонального стану і маркерів мета-

болізму кісткової системи у хворих на ювеніальний ревматоїдний артрит та корекція 
виявлених порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Тодика Юлія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-7272 А] УДК 616.71/.72-002.77-053.2 

6589. Чепурний Ю. В. Лікування переломів середньої частини обличчя, що 
супроводжуються порушеннями сльозовідведення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Чепурний Юрій Володи-
мирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 
2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0575 А] 

 УДК 616.716-001:617.764.1]-08 
6590. Ярема Н. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування антиоксидантної те-

рапії в комплексному лікуванні запальних уражень суглобів у дітей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ярема Наталія 
Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. 
мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1200 А] УДК 616.72-002.77-007.23-08-053.2 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 
6591. Городник Г. А. Патогенез набряку-набухання головного мозку та об-

ґрунтування оптимальної фармакотерапії при тяжкій черепно-мозковій травмі : 
(клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Городник Георгій Анатолійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 
2010. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—31 (47 назв). — 100 пр. — [2010-6736 А] 

 УДК 616.831-001.34-005.98-085 
6592. Слободін Т. М. Клініко-патогенетичні аспекти емоційних та когнітивних 

порушень при хворобі Паркінсона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Слободін Тетяна Миколаївна ; ДУ "Ін-т 
неврології, психіатрії та наркології АМН Укараїни", [Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Х., 2011. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—41 
(38 назв). — 100 пр. — [2011-1387 А] УДК 616.858-009:616.89-008.1-07-08 

На ступінь кандидата 
6593. Аль Хашим Ахмед. Клініко-метаболічні та імунологічні особливості у 

хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, які зазнали впливу іонізуючого випромі-
нювання внаслідок аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Аль Хашим Ахмед ; М-во охорони 
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здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — К., 2011. — 22 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 150 пр. — [2011-2248 А] УДК 616.831-001.28-036 

6594. Гапонов І. К. Клініко-патогенетичні особливості розсіяного склерозу в 
залежності від статі та віку хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Гапонов Іван Костянтинович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Ін-т 
неврології, психіатрії та наркології]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0089 А] УДК 616.832-004-055-053 

6595. Демидчук А. С. Регенерація периферійного нерва за умов застосування 
нейропептидних засобів : (експерим.-морфол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Де-
мидчук Анастасія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. 
"Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Івано-
Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-3238 А] УДК 616.833-001-003.93-018 

6596. Кость А. С. Особливості змін маркерів запалення у хворих із гострими 
порушеннями мозкового кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кость Андрій Степанович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-
бачевського", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2011. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2546 А] 

 УДК 616.831-005.1-002-07 
6597. Кривчун А. М. Вплив поліморфізму генів рецепторів ангіотензину ІІ пер-

шого типу на клінічний перебіг та лікування гіпертонічної дисциркуляторної енцефало-
патії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 
хвороби" / Кривчун Анжеліна Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 
мед. стоматол. акад."]. — К., 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). 
— 100 пр. — [2011-2560 А] УДК 616.831-005-07-08 

6598. Кухленко О. Я. Діагностика і лікування когнітивних порушень у хворих 
в гострому періоді черепно-мозкової травми легкого та середнього ступеня важкості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хво-
роби" / Кухленко Ольга Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. 
— К., 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0258 А] 

 УДК 616.831.-001.34:616.89-008.45/.46]-07-08 
6599. Лєньков О. М. Особливості перебігу ішемічно-реперфузійного пошкоджен-

ня структур головного мозку при експериментальному цукровому діабеті в самців-щурів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Лєньков Олександр Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Бу-
ковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с.13—15 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-6624 А] УДК 616.831-005.4:616.379-008.64]-092.9 

6600. Лобанова І. С. Клініко-неврологічна, імунологічна та магнітно-резонанс-
но-томографічна характеристика гострого розсіяного енцефаломієліту та його лікуван-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 
хвороби" / Лобанова Ірина Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
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акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — 
К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 
100 пр. — [2011-1099 А] УДК 616.832-002-085 

6601. Малиновська Н. О. Диференційована терапія дітей із вегето-судинними 
дисфункціями з урахуванням неспецифічних адаптаційних реакцій організму : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 
Малиновська Наталя Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. 
мед. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-2631 А] УДК 616.839-053.5-085 

6602. Мохаммед Камель М. М. Ражабі. Діагностика та хірургічне лікування 
порушень ліквородинаміки, обумовлених аномалією Кіарі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Мохаммед Камель 
М. М. Ражабі ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-
моданова АМН України". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). 
— 100 пр. — [2010-6585 А] УДК 616.831.7-007-089 

6603. Панкратьєв О. О. Вплив алкілселенонафтиридину на морфофункціо-
нальну адаптацію головного мозку до хлороформної інтоксикації : (експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Панкратьєв Олексій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. нац. мед. ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2011. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2715 А] 

 УДК 616.831.3-099:547.412.123 
6604. Пантелеєнко Л. В. Особливості клінічного перебігу та якості життя хво-

рих на ішемічний інсульт у гострому та ранньому відновному періодах залежно від 
різних методів лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Пантелеєнко Лариса Василівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2011. — 24 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-0373 А] УДК 616.831-005.4-08 

6605. Прокопович Є. В. Стан венозного мозкового кровотоку у хворих на 
хронічну ішемію мозку: діагностика, терапія : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Неврологія" / Прокопович Єгор Володимиро-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2010. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6375 А] УДК 616.831-005.4-071-085 

6606. Ревенько І. Л. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі 
медичної допомоги хворим із судинно-мозковими захворюваннями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Ревенько 
Іванна Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-2767 А] УДК 616.831-005:614.2(477) 

6607. Ткачук О. Ю. Інтенсивна терапія метаболічних порушень головного мозку 
при гострій крововтраті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Ткачук Олексій Юрійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Дніпропетров. держ. мед. акад., [ДУ "Ін-т заг. та 
невідклад. хірургії АМН України"]. — Днвпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1184 А] 

 УДК 616.831-008:616.151.1-02-005.1 
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6608. Хатем Баракат Юніс Заллум. Хірургічне лікування гліом головного 
мозку мовно-рухової локалізації з застосуванням wake-up анестезії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Хатем 
Баракат Юніс Заллум ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 
А. П. Ромоданова АМН України", [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0560 А] 

 УДК 616.831-006.48-089.5 
6609. Черкез А. М. Особливості церебральної гемодинаміки та гормонально-

метаболічних взаємовідносин у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хво-
роби" / Черкез Алла Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0577 А] 

 УДК 616.831-005 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  
Хворобливі психічні стани 

На ступінь доктора 
6610. Біловицький О. В. Судово-медична оцінка комбінованої алкогольно-

наркотичної інтоксикації : (секційно-морфол. і експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Біло-
вицький Олег Всеволодович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієв-
ського"]. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (34 назви). — 100 пр. 
— [2011-0035 А] УДК 616.89-008.441.3-071:340.6 

6611. Загуровський В. М. Невідкладні стани при психосоматичній патології 
(феноменологія та патогенетичні механізми) та їх психокорекція : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Загу-
ровський Володимир Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. 
акад. післядиплом. освіти. — Х., 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 
(39 назв). — 100 пр. — [2011-3334 А] УДК 616.89-039-08 

6612. Пономарьов В. І. Несоціалізований розлад поведінки та залежність від 
летких органічних сполук у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" ; 14.01.17 "Наркологія" / Пономарьов Воло-
димир Іванович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії 
та наркології АМН України". — Х., 2011. — 38 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26—32 
(47 назв). — 100 пр. — [2011-0409 А] УДК 616.89-008.441.3-008.447-053.6 

6613. Пустовойт М. М. Психосоматичні закономірності розвитку психотичних 
розладів у жінок в інволюції (патогенез, клініка, психодинамічна психотерапія) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіат-
рія" / Пустовойт Михайло Михайлович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т невро-
логії, психіатрії та наркології АМН України", [Одес. держ. мед. ун-т МОЗ України]. 
— Х., 2010. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (33 назви). — 
100 пр. — [2010-6437 А] УДК 616.89-008-055.2-053.9 

На ступінь кандидата 
6614. Артюхова В. В. Особливості формування терапевтичного альянсу у ме-

дичному закладі психоневрологічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Артюхова Влади-
слава Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти, [Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України"]. — 
Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1044 А]
 УДК 616.89-08 

6615. Бабенко-Сорокопуд І. В. Профілактика, діагностика і лікування пору-
шень менструального циклу у дівчат-підлітків з нервовою анорексією : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-
логія" / Бабенко-Сорокопуд Ірина Вячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1123 А] 

 УДК 616.89-008.441:618.17-008.8]-07-08-055.25-053.6 
6616. Гаврилюк І. В. Невротичні розлади, пов'язані зі стресом, у жертв насильства 

в сім'ї (діагностика, клініка, психокорекція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Гаврилюк Ірина Василівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2011. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2366 А]
 УДК 616.891-07 

6617. Гатицька А. Е. Психотерапія у комплексному лікуванні хворих на алко-
гольну залежність в амбулаторних умовах у крупному центрі Донбасу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Гатицька 
Альбіна Едуардівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії 
та наркології. — К., 2011. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 200 пр. — 
[2011-3159 А] УДК 616.89-008.441.3-07-085.86 

6618. Демченко О. В. Нейропсихологічні і нейрофізіологічні особливості синд-
рому помірних когнітивних порушень у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну 
енцефалопатію похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Демченко Олена Володимирівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. 
установа "Ін-т геронтології НАМН України". — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1888 А] 

 УДК 616.89-008.46:616.831-005-053.9 
6619. Дукельський О. О. Особливості клініки та терапії депресивних розладів 

у хворих на ішемічну хворобу серця, що перенесли стентування коронарних артерій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / 
Дукельський Олександр Олександрович ; Акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України", [Дніпропетров. держ. мед. 
акад. МОЗ України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3289 А] 

 УДК 616.895.1:616.12-005.4-089]-071-08 
6620. Клименко Ю. О. Психологічні особливості орієнтації у часі підлітків з 

різними проявами агресивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Клименко Юлія Олександрів-
на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1205 А] 

 УДК 616.89-008.444.9-053.6 
6621. Яковцова Т. Є. Клініко-психопатологічна характеристика, закономір-

ності формування та принципи терапії афективних і невротичних розладів : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Яков-
цова Тетяна Євгенівна ; Акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, 
психіатрії та наркології АМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 
України]. — Х., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-1437 А] УДК 616.89-008.44-085 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 
6622. Костенко О. О. Удосконалення лабораторної діагностики та профілак-

тики внутрішньолікарняних ротавірусних інфекцій у новонароджених : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Костенко 
Олег Олександрович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України, [Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2011-1913 А] УДК 616.98-07-084-053.31 

6623. Сторожук Л. А. Стан периферичного кровообігу та корекція його пору-
шень у хворих на мікози ступнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Сторожук Людмила Анатоліївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 
21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2848 А] 

 УДК 616.992:617.586]-07-08 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 
6624. Домбровський Д. Б. Комплексне лікування хворих на хронічну ішемію 

кінцівок із використанням трансплантації мультипотентних стромальних клітин ауто-
ліпоаспірату (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія", 14.01.08 "Трансплантологія 
і штуч. органи" / Домбровський Дмитро Борисович ; Нац. акад. мед. наук України, 
Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. — К., 2011. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (31 назва). — 150 пр. — [2011-1975 А] 

 УДК 617.57/.58-005.4-085-089.843 

На ступінь кандидата 
6625. Ареф'єв В. В. Вибір хірургічної тактики при лікуванні посттравматичних 

трофічних виразок нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ареф'єв Віктор Володимирович ; Держ. уста-
нова "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України". — Донецьк, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1845 А] 

 УДК 617.58-001.1-002.44-089 
6626. Бабій Л. М. Особливості пошкоджень, що заподіяні пострілами з пнев-

матичного газобалонного пістолета МР-651К з коротким стволом та у вигляді гвин-
тівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. 
медицина" / Бабій Леся Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6842 А] 

 УДК 617.5-001.45-071 
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6627. Бондаренко О. В. Алопластика післяопераційних ускладнених вент-
ральних гриж великих розмірів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бондаренко Олексій Вікторович ; 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, 2011. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2011-3076 А] 

 УДК 617.55-007.43-089.844 
6628. Гай Л. А. Діагностика та хірургічне лікування метатарзалгії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-
педія" / Гай Леонід Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії 
Нац. акад. мед наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2011. — 
21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1972 А] 

 УДК 617.587-007.56-089 
6629. Гріневич В. М. Внутрішньоартеріальна інфузія носіїв кисню в комп-

лексному лікуванні хворих на облітеруючі захворювання судин кінцівок : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Гріневич 
Віктор Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ 
"Ін-т заг. та невідклад. хірургії НАМН України"]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2011-1142 А] 

 УДК 617.58:616.13/.14-007.271-085 
6630. Дабіжа О. Ю. Хірургічна корекція дефектів поверхневих тканин крупних 

сегментів кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Дабіжа Олексій Юрійович ; Нац. акд. мед. наук України, Нац. 
ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. — К., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1470 А] 

 УДК 617.57/.58-001-008.9-089.844 
6631. Доманський А. М. Хірургічне лікування хворих з наслідками поліструк-

турних пошкоджень передпліччя та кисті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Доманський Андрій 
Миколайович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук 
України", [Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України]. — К., 2011. — 25 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2011-2440 А] 

 УДК 617.574/.576-001-089 
6632. Коломаченко В. І. Підколінна блокада в реґіонарній анестезії для 

ортопедичної хірургії : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенс. терапія" / Коло-
маченко Віталій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2010-6931 А]
 УДК 617.58-089.5 

6633. Косюхно С. В. Особливості хірургічної тактики при гігантських дефек-
тах черевної стінки у хворих з серцевою та легеневою недостатністю : (клін.-експе-
рим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Косюхно Сергій Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, 
Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. — К., 2011. — 16 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2547 А] УДК 617.55-007.43 

6634. Кузик А. С. Корекція лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей з 
використанням мініінвазивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Кузик Андрій Станіславович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-1917 А] УДК 617.541-007-089-053.2 

6635. Лавренко Д. О. Прогнозування та профілактика дихальних розладів при 
хірургічному лікуванні вентральних гриж у хворих з ожирінням : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лавренко Дмит-
ро Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. 
держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2585 А] 

 УДК 617.55-007.43-089.168-056.25 
6636. Ладоня С. Ю. Вибір хірургічної тактики відновлення функції першого 

пальця кисті при його травматичних ушкодженнях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ладоня Святослав Юрійович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. 
— К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6859 А]
 УДК 617.577-001-089.844 

6637. Олейник В. В. Особливості ранового процесу та хірургічної тактики при 
комбінованих термомеханічних ураженнях кінцівок : (експерим.-клініч. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Олейник Валерій Валерійович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і віднов. хірургії 
ім. В. К. Гусака НАМН України". — Донецьк, 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1728 А] УДК 617.57.58-001.17-001.3-089 

6638. Олійник Ю. М. Етапне хірургічне лікування постраждалих із закритою 
поєднаною абдомінальною травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Олійник Юрій Миколайович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-
мед. акад. М-ва оборони України]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-1729 А] УДК 617.55-001-089 

6639. Пасічник В. В. Вдосконалення методів переміщення та фіксації м'яких 
тканин у естетичній та реконструктивно-відновній хірургії обличчя та шиї : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пасічник 
Василь Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти. — Х., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-2719 А] УДК 617.52/.53-089.844-072.1-089.22 

6640. Пастернак В. В. Відновне лікування травматичних відчленувань 
кисті та її сегментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Пастернак Владислав Вікторович ; 
М-во охорони здоров'я України, Донец. нац мед ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 
2011. — 20 с. : іл., табл — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 150 пр. — [2011-0376 А]
 УДК 617.576-001.48-089.844 

6641. Пішанов Р. Т. О. Діагностика та хірургічне лікування ускладненої трав-
ми шийного відділу хребта в пізньому періоді : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Пішанов Руслан Тахіралі 
Огли ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 
АМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ 
України]. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. 
— [2010-6588 А] УДК 617.53-001-06-07-089 
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6642. Хахелєва Т. М. Ефективність пайлер-терапії в комплексному лікуванні 
травм щелепно-лицевої ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Хахелєва Тетяна Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [До-
нец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Полтава, 2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-2905 А] УДК 617.52-001:615.84 

6643. Цвях А. І. Консервативне лікування хворих літнього віку з вертлюгови-
ми переломами стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Цвях Андрій Іванович ; М-во 
охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Укр. наук.-практ. 
центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6833 А] 

 УДК 617.582-001.5-053.9 
6644. Чехлов М. В. Лікування і профілактика спайкової хвороби черевної по-

рожнини : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Чехлов Михайло Володимирович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. 
нац. мед. ун-т]. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-2930 А] УДК 617.55-007.274-07-08 

6645. Яцентюк В. Г. Хірургічне лікування параколостомічних гриж з викорис-
танням алотрансплантату : автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Яцентюк Віталій Григорович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1440 А] 

 УДК 617.55-007.43-089.844 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 
6646. Вітовська О. П. Наукове обґрунтування національної стратегії боротьби 

з первинною глаукомою в Україні : автореф. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" ; [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Вітов-
ська Оксана Петрівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — К., 
2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36. — 100 пр. — [2011-0690 А] 

 УДК 617.7-007.681-084 
6647. Гайдамака Т. Б. Рецидивуючий герпетичний кератит. Патогенез, діа-

гностика, лікування, профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Гайдамака Тетяна Борисівна ; Держ. уста-
нова "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України". — Одеса, 
2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (72 назви). — 100 пр. — [2011-3146 А]
 УДК 617.713-002-092-07-08 

6648. Олейник Т. В. Сучасні патогенетично орієнтовані шляхи профілактики 
та лікування початкових стадій діабетичної ретинопатії : (екперим. та клініч. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офталь-
мологія" / Олейник Тетяна Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. 
терапії ім. В. П. Філатова АМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького 
МОЗ України]. — Одеса, 2010. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (36 назв). — 
100 пр. — [2010-7305 А] УДК 617.7:616.379-008.64]-084-085 
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6649. Полякова С. І. Пухлини слізної залози епітеліального генезу : (клініка, 
діагностика, прогноз, лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Полякова Світлана Іванівна ; Держ. устано-
ва "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України". — Одеса, 
2011. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—27 (42 назви). — 100 пр. — [2011-1241 А]
 УДК 617.764.1-006.6-036-079.4-089 

6650. Усов В. Я. Рефракційна кератопластика аметропій : (вдосконалення техно-
логії, прогнозування результатів, попередження розв. ускладнень) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Усов Воло-
димир Якович ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Фі-
латова АМН України". — Одеса, 2010. — 34 с. : табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (69 назв). 
— 100 пр. — [2011-1659 А] УДК 617.753.1/.2-089.843 

На ступінь кандидата 
6651. Беляєв В. Д. Роль про- та протизапальних цитокінів в прогресуванні 

перебігу діабетичної ретинопатії та оцінці ефективності лазерного лікування : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмо-
логія" / Беляєв Валерій Дмитрович ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т очних хвороб 
і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України". — Одеса, 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3038 А] 

 УДК 617.735-002:616.379-008.64]-089 
6652. Гарькава Н. А. Патологічні зміни судин ока в учасників робіт на ЧАЕС : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офталь-
мологія" / Гарькава Наталія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Наук. центр радіац. медицини Нац. 
акад. мед. наук України]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-6331 А] УДК 617.721.6-092:614.876 

6653. Данешманд Есламі Амір Реза. Ефективність прфілактичних методів об-
робки операційного поля для попередження післяопераційних інфекційних усклад-
нень в офтальмології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Данешманд Есламі Амір Реза ; М-во охорони 
здоров'я Ураїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2010. 
— 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 110 пр. — [2010-7126 А]
 УДК 617.7-002-089.168 

6654. Костровська К. О. Ефективність хірургічного лікування катаракти у 
хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Костровська Катерина Олегівна ; Держ. установа 
"Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України", [Запоріз. мед. 
акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2010-7024 А] 

 УДК 617.741-004.1-08:616.379-008.64 
6655. Красуцький В. Й. Оптимізація субепітеліальної фоторефракційної кера-

тектомії при міопії різного ступеня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Красуцький Віктор Йосипович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1626 А] УДК 617.753.2-089.882 

6656. Кульбаба О. Г. Клініко-імунологічні особливості перебігу герпетичного 
кератиту при комплексному лікуванні з використанням імуномодуляторів : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 
Кульбаба Олександр Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — 
К., 2010. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 110 пр. — [2010-7181 А]
 УДК 617.713-002-085 

6657. Присяжна С. В. Експериментальне обґрунтування використання в оф-
тальмології амніотичної оболонки, консервованої протимікробними препаратами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікро-
біологія" / Присяжна Світлана Василівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та 
імунології ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1169 А] УДК 617.7-085.28 

6658. Сайківська Л. Ф. Інформаційна технологія оцінки функціонального ста-
ну оператора зорового профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Сайківська Лілія 
Федорівна ; НАН України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. 
— К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1769 А]
 УДК 617.751-057-07 

6659. Спектор О. В. Оптимізація медикаментозної корекції імунологічного 
гомеостазу у хворих на діабетичну ретинопатію : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Спектор Олександр Во-
лодимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-1794 А] УДК 617.72 

6660. Тяжка Н. П. Діагностична значимість нового методу довгохвильової 
офтальмографії у хворих з віковою макулярною дегенерацією : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Тяжка На-
талія Петрівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філа-
това АМН України". — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2010-7321 А] УДК 617.736-007+617.735]-073.5 

6661. Чеботарьов Є. П. Оптимізація очного протезування при енуклеації та 
евісцерації очного яблука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Чеботарьов Євген Петрович ; Держ. установа "Ін-т 
очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України". — Одеса, 2010. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6997 А] 

 УДК 617.76-089.87-089.28/.29 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 
6662. Біляєв С. Г. Вагітність та пологи на фоні різних варіантів тютюно-

паління подружньої пари : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Біляєв Сергій Георгійович ; Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти 
МОЗ України]. — К., 2010. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—26 (23 назви). — 
100 пр. — [2010-7167 А] УДК 618.3+618.5]-06:613.84 

6663. Богослав Ю. П. Профілактика та лікування порушень репродуктивного 
здоров'я у жінок з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Богослав Юлія Петрівна ; М-во 
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охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. 
сім'ї. — Донецьк, 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (39 назв). — 100 пр. 
— [2011-1288 А] УДК 618.177-06-08-056.257 

6664. Говоруха І. Т. Вагітність і пологи у жінок з вилікуваним безпліддям : 
(антенатал. охорона плода, прогнозування та профілактика ускладнень перинатал. 
періоду) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Говоруха Ірина Тихонівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2011. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (46 назв). — 100 пр. — [2011-2390 А] 

 УДК 618.177+618.3/.5-084 
6665. Голяновський О. В. Прогнозування, профілактика та лікування масив-

них акушерських кровотеч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Голяновський Олег Володимирович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка. — К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (29 назв). — 100 пр. — 
[2011-1693 А] УДК 618-005.1 

6666. Грищенко М. Г. Патогенетичні основи вдосконалення допоміжних ре-
продуктивних технологій у жінок, які перенесли хронічні запальні захворювання 
органів малого таза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Грищенко Микола Григорович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 26—30 (30 назв). — 100 пр. — [2011-2208 А] УДК 618.177-02-002-085-092 

6667. Диннік В. О. Пубертатні маткові кровотечі: клініка, патогенез, лікування, 
прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Диннік Вікторія Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т пе-
діатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України", [ДУ "Ін-т охорони здо-
ров'я дітей та підлітків"]. — К., 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 
(26 назв). — 100 пр. — [2010-6740 А] УДК 618.14-005-092-08 

6668. Захарцева Л. М. Молекулярно-біологічні принципи індивідуалізації лі-
кування пацієнток молодого віку хворих на рак молочної залози : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Захарцева Лю-
бов Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку, [Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця]. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (49 назв). 
— 100 пр. — [2011-3342 А] УДК 618.19-006-085 

6669. Коваль С. Б. Роль циркулюючих нейтрофільних гранулоцитів в меха-
нізмах порушень системної гемоваскулярної регуляції при прееклампсії вагітних : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Коваль Сергій Борисович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бого-
мольця. — К., 2011. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (39 назв). — 100 пр. — 
[2011-1907 А] УДК 618.3:612.112 

6670. Свінціцький В. С. Комплексне лікування хворих на злоякісні пухлини 
яєчника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онко-
логія" / Свінціцький Валентин Станіславович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
ін-т раку. — К., 2010. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (55 назв). 
— 100 пр. — [2010-6869 А] УДК 618.11-006.04-08 

На ступінь кандидата 
6671. Александров О. Л. Оптимізація диференційної діагностики доброякіс-

них пухлин та пухлиноподібних утворень яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Александров 
Олексій Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1962 А]
 УДК 618.11-006-07 

6672. Анаам Хади Садек. Стан регуляторних та захистно-пристосувальних 
механізмів плода при загрозі недоношування : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Анаам Хади Са-
дек ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0007 А]
 УДК 618.39-021.3-39 

6673. Бакшеєв С. М. Диференційований підхід до призначення різних варіантів 
гормональної контрацепції з врахуванням стану мікробіоценозу статевих шляхів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерст-
во та гінекологія" / Бакшеєв Сергій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2011-1283 А] УДК 618.15-002:615.256.3 

6674. Берікашвілі Н. В. Диференційований підхід до профілактики і лікування 
передменструального синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Берікашвілі Наталія Володимирівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. 
— К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2011-2285 А] 

 УДК 618.17-008.8-06-08-084 
6675. Бойчук О. Г. Прогнозування та профілактика акушерських та перина-

тальних ускладнень у жінок з непліддям, лікованим з застосуванням сучасних ре-
продуктивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бойчук Олександра Григорівна ; МОЗ 
України, Держ. вищ. навч. заклад "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевсько-
го", [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с.15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-1454 А] УДК 618.177-006-084 

6676. Бондарєва В. О. Діагностика та прогноз перебігу раку молочної залози: 
імуноморфологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Бондарєва Валентина Олександрівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — 
Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3078 А]
 УДК 618.19-006.6-07 

6677. Бондарук В. П. Прогнозування і тактика ведення вагітності та пологів 
після кесарева розтину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бондарук Володимир Петрович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
К., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2312 А]
 УДК 618.5-089.888.61-071-08 

6678. Величко Н. С. Оптимізація ведення хворих з холестатичним гепатозом 
вагітних у поєднанні з хелікобактеріозом в поліклінічно-амбулаторних умовах : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
Величко Наталія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 19, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-1575 А] УДК 618.3-06:616.36-022.7 
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6679. Вінарська-Свиридюк В. Л. Профілактика та лікування ранніх гестозів 
вагітних у жінок з хронічною патологією печінки і жовчовивідних шляхів : автореф. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-
логія" / Вінарська-Свиридюк Вікторія Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 ( 5 назв). — 100 пр. — [2011-0687 А] УДК 618.3-008.6:616.36]-07-08 

6680. Гагуа М. Ефективність комбінованого лікування хворих раком яєчників 
з епігенетичними порушеннями генів RASSF та GST : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Гагуа Михайло ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-3143 А] 

 УДК 618.11-006.6-08:575.113 
6681. Глазкова І. В. Рання діагностика вад розвитку плода та методико-

генетичне консультування на етапі пренатал. обстеження : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Глазкова Ірина Вікторів-
на ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини НАМН України", [КЛПУ "Донец. 
обл. спеціаліз. центр мед. генетики та пренатал. діагностики]. — К., 2011. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 110 пр. — [2011-2384 А] 

 УДК 618.33-071:575.116 
6682. Дмитренко К. О. Обґрунтування оптимальних підходів до системного 

лікування хворих з метастатичним раком молочної залози : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Дмитренко Катерина 
Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горько-
го, [Дніпропетров. держ. мед. акад.]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1889 А] УДК 618.19-006-033.2 

6683. Драганова С. В. Корекція клімактерічніх порушень в жінок з нейроцир-
куляторною дистонією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Драганова Світлана Валентинівна ; 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., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2011-0751 А] УДК 618.173:616.839 

6684. Дурягін І. В. Оптимізація діагностики та лікування жінок з гіперпластич-
ними процесами ендометрія в перименопаузальному періоді : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Дурягін Іван Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — 
К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2011-2448 А] 

 УДК 618.14-002-07-08 
6685. Захаренко Н. О. Профілактика акушерських ускладнень у жінок з па-

тологічним прелімінарним періодом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Захаренко Ніла Олександ-
рівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 
2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2011-3341 А]
 УДК 618.51-07-084 

6686. Іванова Г. Я. Прогнозування і рання діагностика ендометріозу у жінок з не-
плідністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Іванова Галина Яківна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — [2011-1699 А] УДК 618.14-007.41:618.177 
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6687. Калаєва А. Г. Особливості розвитку та перебігу раку ендометрія при 
метилуванні генів GST та ESR : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Калаєва Акмарал Гуйчмурадівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2011. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1203 А] 

 УДК 618.14-006.6-036 
6688. Калашник Н. В. Профілактика післяопераційних гнійно-запальних ус-

кладнень при абдомінальному розродженні жінок з метаболічним синдромом : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Калашник Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Сум. держ. ун-т]. — К., 2011. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — [2011-3392 А] 

 УДК 618.5-089.888.61-08-008.9 
6689. Калюта А. О. Клініко-морфологічні особливості папіломавірусного інфі-

кування у жінок репродуктивного віку із запальними захворюваннями шийки матки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерст-
во та гінекологія" / Калюта Аліна Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, 
акушерства та гінекології Акад. мед. наук України". — К., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0800 А] УДК 618.146-002-006.52 

6690. Карапетян О. Ю. Медико-соціальні аспекти порушень природного ви-
годовування новонароджених з перинатальною патологією : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Карапетян Ольга Юріївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2011. 
— 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1320 А] 

 УДК 618.63-092.12-07 
6691. Карлійчук Є. С. Реабілітація репродуктивної функції у жінок з викид-

нем, що не відбувся в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Карлійчук Євгенія Сергіївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Буко-
вин. держ. мед. ун-т]. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-3406 А] УДК 618.32 

6692. Картік Према Деві. Процеси аутоімунізації при прееклампсії та еклампсії 
вагітних та їх клінічне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Картік Према Деві ; М-во охо-
рони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2011-0822 А] УДК 618.3-009.24-036-085 

6693. Качур О. Ю. Сучасні підходи до діагностики та надання допомоги у разі 
ранніх післяпологових кровотеч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Качур Олександр Юрійович ; 
М-во охорони і здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. 
пробл. сім'ї. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. 
— [2011-1619 А] УДК 618.7-005.1-071-082 

6694. Козуб Т. О. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок в умовах 
хронічного стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Козуб Тетяна Олександрівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти]. — Х., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-2522 А] УДК 618.2+618.4]-06:613.863 
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6695. Колесник Г. В. Реабілітація жінок після поєднаних гінекологічних та 
хірургічних лапароскопічних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Колесник Ганна Василів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2011-0834 А]
 УДК 618.1-002:616.381-072.1]-084 

6696. Корінець Я. М. Прогнозування репродуктивних втрат і перинатальної 
патології у жінок з неплідністю в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Корінець Ярослав 
Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т спадк. патології НАМН України]. — К., 2011. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2011-1328 А] УДК 618.177-037 

6697. Кувіта Ю. В. Профілактика перинатальних ускладнень при урогеніталь-
ній інфекції в подружній парі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кувіта Юрій Васильович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2011-0863 А] 

 УДК 618.3:616.9-058.833 
6698. Курічова Н. Ю. Особливості патогенезу, діагностика та лікування мат-

кових кровотеч у перименопаузальному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Курічова 
Наталія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1636 А] 

 УДК 618.17:618.14-005]-092-07-08 
6699. Лебідь Л. О. Діагностика та лікування хронічних запальних захворювань 

геніталій у жінок з хронічним неускладненим пієлонефритом : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Лебідь Лариса Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т нефрології НАМН 
України"]. — К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-0267 А] УДК 618.1-002.2:616.61-002.3]-07-08 

6700. Лєонова В. В. Профілактика аномалій пологової діяльності та перина-
тальної патології у жінок груп високого ризику : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лєонова Вален-
тина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-0880 А] УДК 618.5-007-084 

6701. Лі Вей. Значення сполучнотканинної дісфункції для виникнення прееклампсії 
та методи її профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лі Вей ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-1218 А] УДК 618.3-008.6-084 

6702. Нура Зоркота Наєф. Спадкові та інфекційні фактори передчасного від-
шарування нормально розташованої плаценти : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Нура Зоркота Наєф ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-
ка, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2011-1940 А] УДК 618.56-022-056.7 
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6703. Овчиннікова О. В. Клініко-патогенетичні аспекти залізодефіцитної 
анемії у вагітних і оптимізація її лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Овчиннікова Ольга 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2691 А] 

 УДК 618.3:616.155.194]-06-08 
6704. Огородник А. О. Повторна позаматкова вагітність : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Огородник Артем Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). 
— 100 пр. — [2011-2692 А] УДК 618.31-036.8 

6705. Островська О. В. Удосконалення допомоги при затяжному першому періоді 
пологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Островська Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6781 А] УДК 618.5-089.888.15 

6706. Паращук В. Ю. Прогнозування та профілактика тромбоемболічних ус-
кладнень у хворих на лейоміому матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Паращук Валентин 
Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1736 А] 

 УДК 618.14-006.36-005.6/.7-036-084 
6707. Перепелиціна О. М. Вплив гуморальних факторів Т-лімфоцитів на особ-

ливості функціонування клітин раку молочної залози за умов сфероїдного та моно-
шарового росту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Перепелиціна Олена Ми-
хайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 1 5—16 (10 назв). — 110 пр. — [2010-6987 А] УДК 618.19-006.6:615.373 

6708. Петровський Ю. Ю. Обґрунтування та вибір методу хірургічного лі-
кування жінок, хворих на генітальний пролапс у сполученні з нетриманням сечі при 
напрузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Петровський Юрій Юрійович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-2183 А] УДК 618.1-007.44-06:616.62-008.22]-089 

6709. Попков О. В. Рання діагностика, прогнозування та лікування невро-
логічних порушень у вагітних з прееклампсією : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Попков Олек-
сандр Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2011. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-1748 А] УДК 618.3-06:616.8-009]-07-08 

6710. Прочан О. М. Профілактика тяжких форм прееклампсії в залежності від 
імунних та морфологічних змін у системі мати-плацента-плід : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Прочан Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Х., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0966 А] УДК 618.3-008.6-084 

6711. П'ятикоп-Черняєва О. В. Клініко-патогенетичні особливості та немеди-
каментозні заходи терапії переношування вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / П'ятикоп-
Черняєва Олеся Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 
ун-т. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-1755 А] УДК 618.39-036-085.83 

6712. Ревчук Н. В. Профілактика прогресування ендометріозу в післяполого-
вому періоді та після кесаревого розтину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ревчук Надія Василів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Укр. 
військ.-мед. акад.]. — К., 2011. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — 
120 пр. — [2011-1174 А] УДК 618.4/.5-089.888.61-084 

6713. Руденко Л. М. Комплексна профілактика ускладнень перебігу вагітності, 
пологів у жінок з рубцем на матці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Руденко Людмила Михай-
лівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2011. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0444 А]
 УДК 618.36-007.274 

6714. Самар Суліман Ахмад Абузаід. Роль гіперпролактинемії у патогенезі 
ендокринного безпліддя та її корекція : (клін.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-
логія" / Самар Суліман Ахмад Абузаід ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
мед. ун-т. — Х., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-2795 А] УДК 618.177:616.43]-092-085 

6715. Сапожак І. М. Передгравідарна підготовка та завершення вагітності у 
жінок з синдромом полікістозних яєчників на тлі інсулінорезистентності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Сапожак Інна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 
нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. сім'ї. — Донецьк, 2011. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 110 пр. — [2011-2799 А] 

 УДК 618.11-006:612.015.3]:618.3/.5 
6716. Слюсарєв І. Ю. Профілактика та лікування рецидивів косметичних де-

фектів молочних залоз після виконання естетичної мамопластики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Слюсарєв Ілля 
Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2011. — 15 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 12 (11 назв). — 150 пр. — [2011-1254 А] 

 УДК 618.19-089.844-007.42-08 
6717. Согомонян Є. А. Структурно-функціональні та лектиногістохімічні особли-

вості органів жіночої репродуктивної системи за умов гіпо- та гіпертироїдизму в експери-
менті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гісто-
логія, цитологія, ембріологія" / Согомонян Єлізавета Анатоліївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2833 А] УДК 618.17-06:616.441]-018 

6718. Тихоненко В. Г. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із 
папіломавірусною інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Тихоненко Вікторія Григорівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2011. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-2020 А] 

 УДК 618.56-007.281:616.98-006.52 
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6719. Турова Л. О. Роль мікроелементів у патогенезі та лікуванні дітей з за-
тримкою внутрішньоутробного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Турова Людмила Олександрівна ; Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. установа "Сум. держ. ун-т"]. — К., 2011. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2011-1265 А] 

 УДК 618.33-007.21 
6720. Тутченко Т. М. Прегравідарна підготовка жінок зі стрес-індукованим 

невиношуванням вагітності в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Тутченко Тетяна Миколаїв-
на ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України". — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6591 А]
 УДК 618.3-089.163:616.42-001.1/.3-071.1 

6721. Филипів З. З. Удосконалення комплексної оцінки стану плода при 
затримці його росту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Филипів Зоряна Зіновіївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2010. 
— 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2010-6716 А] 

 УДК 618.33-007.21 
6722. Фотін О. В. Обґрунтування методів та способів інтенсифікації відтворної 

здатності бугаїв-плідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Фотін Олексій Володимирович ; Сум. нац. аграр. 
ун-т. — Суми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-7157 А] УДК 618.2:636.2.09 

6723. Хилько Д. А. Неоад'ювантна ендолімфатична поліхіміотерапія місцево-
розповсюдженого раку молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Хилько Дмитро Анатолійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2010. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6554 А] 

 УДК 618.19-006.6:615.28 
6724. Шатова О. П. Відмінності метаболізму вуглеводів та нуклеотидів при 

пухлинах молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Шатова Ольга Петрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2011-2240 А] УДК 618.19-006.6-008 

6725. Шуміло А. О. Шляхи підвищення ефективності лікування місцево-роз-
повсюдженого раку шийки матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Шуміло Андрій Олегович ; М-во охорони здо-
ров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Комунал. клін. лікув.-про-
філакт. закл. "Донец. обл. протипухлин. центр"]. — Донецьк, 2010. — 18 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6557 А] УДК 618.146-006-089.87 

6726. Юнгер В. І. Оптимізація програми діагностики, лікування та профілак-
тики фонових процесів шийки матки у молодих жінок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Юнгер 
Віталій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 
держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. 
нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-1435 А] УДК 618.146-006.6-07-08 



   

 
391

6727. Яковець Г. М. Тактика ведення пацієнток з безплідністю після 
хірургічної стимуляції овуляції з приводу клофімен-резистентної форми синдрому 
полікістозних яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Яковець Ганна Михайлівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ мед. пробл. 
сім'ї. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 125 пр. 
— [2011-2996 А] УДК 618.177-089.11:618.11-006.2 

6728. Янюта Г. С. Перебіг вагітності, пологів та стан фето-плацентарного комп-
лексу у жінок, хворих на кардіоміопатію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Янюта Галина Сергіївна ; 
Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Акад. мед. наук України". — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1280 А]
 УДК 618.2/.5:616.12-009 

6729. Ященко Л. Б. Оцінка стану сексуального здоров'я жінок в системі плану-
вання сім'ї : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Ященко Людмила Борисівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т 
урології НАМН України"]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-0640 А] УДК 618.17+618.2 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового значення. 
Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 
6730. Жигуц Ю. Ю. Наукові основи формування структури і фазового складу 

сплавів з покращеними властивостями, синтезованих комбінованими процесами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Жигуц Юрій Юрійович ; Нац. металург. акад. України, [Держ. вищ. навч. 
закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2010. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—32 (50 назв). — 100 пр. — [2010-7012 А] УДК 620.22:669.017 

6731. Лютак І. З. Контроль пружних властивостей металу стінок магістраль-
них трубопроводів акустичними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 
речовин" / Лютак Ігор Зіновійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 
Івано-Франківськ, 2011. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (45 назв). — 100 пр. — 
[2011-2622 А] УДК 620.179.16:621.643 

6732. Редько А. О. Наукове обґрунтування методів удосконалення систем гео-
термального теплопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Редько Андрій 
Олександрович ; Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2010. 
— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (45 назв). — 100 пр. — [2010-7189 А] 

 УДК 620.9 

На ступінь кандидата 
6733. Біщак Р. Т. Оцінювання зародження та розвитку пошкодженості в тепло-

стійкій сталі за термоциклічного навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Біщак 
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Роман Теодорович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1646 А]
 УДК 620.178.3 

6734. Братаніч Т. І. Структурні механізми розкладання і руйнування інтерме-
талідів при взаємодії з воднем та синтез функціональних наноструктурних компо-
зитів на основі гідриду титану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Братаніч Тетяна Іванівна ; НАН України, Ін-т 
пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2011. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 37—41 (32 назви). — 100 пр. — [2011-0053 А] УДК 669.017.094.1 

6735. Голов К. С. Обґрунтування параметрів та ефективності застосування 
рентгенозахисних конструкцій з композиційних матеріалів на основі фосфогіпсу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона 
праці" / Голов Костянтин Сергійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. По-
лякова. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-3178 А] УДК 620.168:331.45 

6736. Деньщиков О. Ю. Зниження залишкових напружень в елементах конструк-
цій методом вібраційної обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Деньщиков Олександр 
Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Донбас. держ. машинобудів. 
акад.]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-0744 А] УДК 620.178.5 

6737. Куксенко В. І. Морфологія, тонка структура і властивості голчастого 
фериту при зміцнюванні будівельних сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Куксенко В'ячеслав Іва-
нович ; Держ. вищ. навч. закл., Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-6767 А] УДК 620.181.4:691.714 

6738. Лещак Р. Л. Методика оцінювання корозійної пошкоджуваності зварних 
з'єднань труб із різнорідних сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / Лещак Рос-
тислав Любомирович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-1663 А] УДК 620.194.23 

6739. Мельничук М. Д. Вплив структуроформуючих чинників на електро-
фізичні властивості термоелектродних матеріалів: залізо, константан, хромель, мідь : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Мельничук Микола Дмитрович ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1347 А] 

 УДК 669.018.57:536.5 
6740. Ноздрачова К. Л. Експрес-метод ультразвукового контролю довгомірних 

виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук. : спец. 05.11.13 "При-
лади і методи контролю та визначення складу речовин" / Ноздрачова Катерина Леоні-
дівна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0352 А] УДК 620.179.16 

6741. Подоляк О. С. Підвищення техніко-експлуатаційних показників стрілових 
самохідних кранів застосуванням гідравлічних гасителів коливань : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-транспорт. маши-
ни" / Подоляк Олег Степанович ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 20 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6790 А] УДК 620.874-531.7 
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6742. Чорновол В. О. Структура і корозійна стійкість композиційних матеріалів 
Cu-Mo, Cu-W, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конден-
сації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Ма-
теріалознавство" / Чорновол Вікторія Олександрівна ; НАН України, Ін-т пробл. 
матеріалознав. ім. І. М. Францевича, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-2937 А] УДК 620.22:669.048 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка.  
Машинобудування загалом 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  
та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь доктора 
6743. Крутіков Г. А. Синтез енергозберігаючих гідропневмоагрегатів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини 
та гідропневмоагрегати" / Крутіков Геннадій Анатолійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2011. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (40 назв). — 
100 пр. — [2011-1516 А] УДК 621.1 

6744. Лаврук В. В. Інвестування інноваційних проектів у агропромисловому вироб-
ництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Лаврук Віталій Валерійович ; М-во аграр. політики та продо-
вольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Суми, 
2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (55 назв). — 100 пр. — [2011-1517 А]
 УДК 621.164.23:330.341.1 

На ступінь кандидата 
6745. Бабій Л. О. Оцінювання високотемпературної водневої деградації тепло-

стійких сталей реакторів гідрокрекінгу нафти : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Бабій Леонтій Омеля-
нович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2267 А] УДК 621.181:669.018 

6746. Бурлака М. В. Аеродинамічна оптимізація напрямних решіток осьових 
турбін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн наук : [спец.] 05.05.16 "Турбо-
машини та турбоустановки" / Бурлака Максим Васильович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 
100 пр. — [2010-6969 А] УДК 621.165:533.6 

6747. Захарченко Т. І. Підвищення економічності турбін з противотиском за 
рахунок удосконалення проточної частини та дифузорного вихлопу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбо-
установки" / Захарченко Таміла Ігорівна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. 
ім. А. М. Підгорного, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-6114 А]
 УДК 621.165 

6748. Збараз Л. Й. Моделювання теплообмінних процесів в пластинчатому ви-
парнику системи теплопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Збараз 
Леонід Йосипович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-7750 А] УДК 621.1.016 
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6749. Пащенко Н. В. Газодинамічне вдосконалення проточних частин циліндрів 
низького тиску парових турбін великої потужності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Пащен-
ко Наталя Вікторівна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1238 А]
 УДК 621.165 

6750. Полтавцев А. Ю. Удосконалення методу оцінки характеристик вихідного 
сигналу ферозонда при контролі дефектів суцільності феромагнітних виробів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади та 
методи контролю та визначення складу речовин" / Полтавцев Андрій Юрійович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2010-6704 А] УДК 621.17 

6751. Радченко Р. М. Вдосконалення системи утилізації теплоти випускних 
газів суднових малообертових дизелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Радченко Роман Мико-
лайович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2011. — 
24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2011-1373 А] УДК 621.12 

6752. Фурсова Т. М. Удосконалення конструкцій та підвищення надійності 
хвостових з'єднань робочих лопаток парових турбін : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Фурсо-
ва Тетяна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2900 А] УДК 621.165 

6753. Шевчук С. І. Підвищення ефективності застосування теплових методів 
захисту газовідвідних трактів котельних установок з конденсаційними теплоутиліза-
торами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 
теплофізика та пром. теплоенергетика" / Шевчук Світлана Іванівна ; НАН України, 
Ін-т техн. теплофізики. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2949 А] УДК 621.184.5 

621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 
6754. Мальцева М. О. Удосконалювання робочих характеристик струминних 

виконавчих пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Мальцева Марина Олегівна ; 
Сум. держ. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Суми, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6656 А] УДК 621.22 

6755. Онищук С. Ю. Підвищення ресурсу штангової свердловинної насосної 
установки при високому вмісті парафінів та корозійних агентів у продукції свердло-
вини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Ма-
шини нафт. та газ. пром-сті" / Онищук Станіслав Юрійович ; Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-2123 А] УДК 621.276.054 

6756. Репінський С. В. Система керування аксіально-поршневого регульова-
ного насоса з профільованим вікном золотника комбінованого регулятора подачі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машино-
знавство" / Репінський Сергій Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2114 А]
 УДК 621.22-55 
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621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь доктора 
6757. Берсірова О. Л. Електрохімічне формування функціональних покриттів 

для мікроелектроніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Берсірова Оксана Леонідівна ; ДВНЗ "Укр. 
держ. хім.-технол. ун-т", [Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В. І. Вернадського НАН 
України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—37 
(75 назв). — 100 пр. — [2011-2286 А] УДК 621.3.049.77:544.7 

На ступінь кандидата 
6758. Закладний О. О. Функціональне діагностування енергоефективності 

електромеханічних систем з асинхронними двигунами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 
Закладний Олег Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-1490 А]
 УДК 62-83-52 

6759. Козьмін Ю. С. Системи багатомірного керування процесами виробниц-
тва органічних сцинтиляторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Козьмін Юрій Семенович ; 
Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", [Ін-т сцинтиляц. матеріалів НАН 
України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-7020 А] УДК 621.3.078.3 

6760. Соболєв О. В. Системи багатомірного робастного керування процесами 
вирощування великогабаритних галоїдних монокристалів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи і процеси керування" / 
Соболєв Олександр Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Ін-т сцин-
тиляц. матеріалів НАН України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-0492 А] УДК 621.3.078.3 

6761. Хвощан О. В. Високовольтні електророзрядні свердловинні комплекси з 
підвищеними питомими енергетичними параметрами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Хво-
щан Олег Вільямович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Ін-т імпульс. процесів і 
технологій]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 110 пр. — 
[2010-6478 А] УДК 621.3.015.51 

6762. Хоменко М. А. Оптимізація процесів керування реверсивним перетво-
рювачем із застосуванням вбудованого нейроконтролера : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі 
електроенергії" / Хоменко Максим Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т", [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2913 А] УДК 621.3.07 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  
та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування  
магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 
6763. Ганжа А. М. Підвищення ефективності поверхневих тепломасообмінних 

апаратів шляхом розвинення закономірностей розподілу локальних теплогідравлічних 
параметрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 
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теплофізика та пром. теплоенергетика" / Ганжа Антон Миколайович ; НАН України, 
Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. 
— Х., 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—38 (32 назви). — 100 пр. — [2011-2206 А]
 УДК 621.311.22 

6764. Золотарьов В. М. Електротехнологічний комплекс для виробництва ви-
соковольтних та надвисоковольтних кабелів з полімерною ізоляцією : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 
системи" / Золотарьов Володимир Михайлович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, 
[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", З-д "Південкабель" М-ва пром. по-
літики України]. — К., 2010. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (35 назв). — 
100 пр. — [2010-6578 А] УДК 621.315.211.078 

6765. Оліх Я. М. Акустостимульовані явища у напівпровідникових реальних 
кристалах (А2В6, А3В5, Ge, Si) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Оліх Ярослав Ми-
хайлович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — К., 
2011. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—27. — 100 пр. — [2011-2694 А] 

 УДК 621.315.592 
6766. Островський І. П. Структурні особливості та фізичні властивості за 

впливу зовнішніх полів ниткоподібних кристалів Si1-xGex для сенсорної електроніки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Островський Ігор Петрович ; Ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2010. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (92 назви). — 100 пр. — [2010-7184 А]
 УДК 621.315.592 

6767. Ромашко В. Я. Аналіз режимів роботи перетворювачів електричної 
енергії методом функцій вільного режиму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / 
Ромашко Володимир Якович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2010. — 27 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (30 назв). — 100 пр. — 
[2010-6535 А] УДК 621.314 

6768. Черненко П. О. Ієрархічне багатофакторне прогнозування електричного 
навантаження енергооб'єднання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / Черненко Павло Олек-
сійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2011. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—36 (42 назви). — 100 пр. — [2011-1424 А] УДК 621.311 

На ступінь кандидата 
6769. Абашин С. Л. Локалізовані стани носіїв заряду з глибокими рівнями та 

великомасштабні електричні неоднорідності в кристалах Сd1-xZnxTe I ZnSe : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напів-
провідників і діелектриків" / Абашин Сергій Леонідович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — 
Чернівці, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-0641 А]
 УДК 621.315.592 

6770. Андрущак Г. О. Фізичні властивості напівмагнітних твердих розчинів на 
основі сульфіду ртуті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Андрущак Галина 
Олегівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-0010 А] УДК 621.315.59 

6771. Білокінь Є. М. Удосконалення методів передачі розміру одиниці елект-
ричного опору нерівнономінальним мірам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Біло-
кінь Євген Миколайович ; Держ. ком. України з питань техн. регулювання та спо-
жив. політики, Нац. наук. центр "Ін-т метрології", [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "ХАІ"]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-3058 А] УДК 621.317.33 

6772. Будько В. І. Підвищення ефективності процесу акумулювання електрич-
ної енергії відновлюваних джерел в автономних системах електроживлення : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворюван-
ня відновлюв. видів енергії" / Будько Василь Іванович ; НАН України, Ін-т 
відновлюв. енергетики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0060 А] 

 УДК 621.311.41:621.472 
6773. Верига А. Д. Інтегральний автодинний сенсор магнітного резонансу зі 

стоковим детектуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Верига Андрій Дмитрович ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-2342 А] УДК 621.315.59:543.42 

6774. Волков В. О. Вдосконалення керування силовим активним фільтром у 
промислових розподільчих мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Волков Володи-
мир Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. 
— Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 
110 пр. — [2011-3133 А] УДК 621.314 

6775. Дяк Р. П. Нормативно-технічні засади автоматизації метрологічної 
перевірки теплолічильників : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Дяк Роман Пет-
рович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0608 А] УДК 621.317:536.53 

6776. Кевшин А. Г. Вплив домішок (HgX, Ga2X3, Er2X3, X=S, Se) на структуру 
та оптичні властивості халькогенідних стекол на базі GeX2 : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 
діелектриків" / Кевшин Андрій Григорович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — 
Луцьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—18 (31 назва). — 100 пр. — [2011-3422 А]
 УДК 621.315.57 

6777. Кравченко Ю. В. Удосконалення високовольтних імпульсних конденса-
торів з плівковою неполярною ізоляцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електр. та магніт. полів" / Кравченко 
Юрій Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2011-2555 А] УДК 621.319.5 

6778. Кузнєцов О. О. Процеси і характеристики асинхронного електроприводу 
зі збудженням енергією конденсатора, яка зумовлена ковзанням : автореф. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 
системи" / Кузнєцов Олексій Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-0611 А]
 УДК 621.313.333-83 

6779. Курашкін С. Ф. Метод і пристрій діагностування експлуатаційних 
режимів роботи заглибних електродвигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Курашкін 
Сергій Федорович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6422 А] 

 УДК 621.313.1:621.316.95 
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6780. Лосєв Ф. В. Вплив сильних електромагнітних полів на вольт-амперні ха-
рактеристики напівпровідникових приладів : автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електр. та магніт. полів" / Лосєв 
Федір Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2614 А] 

 УДК 621.315.5:637.531 
6781. Луньов С. В. Тензоефекти в багатодолинних напівпровідниках (n-Ge, n-Si) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 
напівпровідників і діелектриків" / Луньов Сергій Валентинович ; Луц. нац. техн. ун-т. 
— Луцьк, 2011. — 21 с., включ обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 
100 пр. — [2011-0286 А] УДК 621.315.592 

6782. Мамчур Д. Г. Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу сиг-
налу споживаної потужності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.01 "Електрич. машини й апарати" / Мамчур Дмитро Григорович ; 
Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.)., 
2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2122 А] 

 УДК 621.313.333 
6783. Наконечний Т. І. Оперативний аналіз несинусоїдних режимів електричних 

мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Елект-
рич. станції, мережі і системи" / Наконечний Тарас Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. по-
літехніка". — Львів, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-7244 А] УДК 621.316 

6784. Нанака О. М. Формування умов оптимальності компенсації реактивної 
потужності в електричних мережах споживачів і енергопостачальних компаній : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. 
станції, мережі і системи" / Нанака Олена Миколаївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 
Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1232 А]
 УДК 621.316.1 

6785. Насонкіна І. К. Ефективність контролю газоаерозольних потоків в 
промисловій вентиляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Насонкіна Інна 
Костянтинівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт.]. — 
Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1992 А]
 УДК 621.311.22-784.2 

6786. Овдієнко Ю. М. Оцінка безпеки ВВЕР-1000 в перехідних режимах експлуата-
ції та реактивностних аваріях з використанням моделі просторової кінетики : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. 
енергоустановки" / Овдієнко Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж., 
[Держ. наук.-техн. центр з ядер. та радіац. безпеки України]. — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2689 А] 

 УДК 621.311.256.039.68 
6787. Рубаненко О. О. Оптимальне керування нормальними режимами елект-

роенергетичних систем критеріальним методом з застосуванням нейронечіткого моделю-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. 
станції, мережі і системи" / Рубаненко Олена Олександрівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. 
— Вінниця, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-1247 А] УДК 621.311.16 

6788. Русу О. П. Моделі, методи аналізу і дослідження електричних та енерге-
тичних процесів в імпульсних перетворювачах постійної напруги з ШІМ-регулюван-
ням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіо-
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техн. та телевіз. системи" / Русу Олександр Петрович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. По-
пова. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. 
— [2010-6377 А] УДК 621.314 

6789. Рябов Є. С. Безредукторний тяговий привод на основі реактивного 
індукторного двигуна з аксіальним магнітним потоком для швидкісного електрору-
хомого складу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Рябов Євген Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-1763 А] УДК 621.313-83 

6790. Селепина Й. Р. Макромоделювання систем електроприводу та їх компонент : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.09 "Теорет. 
електротехніка" / Селепина Йосип Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 
Львів, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0468 А]
 УДК 621.313.33:621.372 

6791. Сидоренко О. А. Вдосконалення методів виявлення дефектів ізоляції 
приєднань 6−10 кВ кабель-двигун в робочих режимах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електрич. станції, мережі і системи" / 
Сидоренко Олексій Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". 
— Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — 
[2010-6672 А] УДК 621.316.925:621.311 

6792. Троценко Є. О. Високовольтні малогабаритні вводи з повітряно-комбі-
нованою ізоляцією для мобільних лабораторій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електрич. та магніт. полів." / 
Троценко Євгеній Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0534 А]
 УДК 621.315.626 

6793. Улітко О. В. Акустоемісійна інформаційно-вимірювальна система ста-
тистичної діагностики вузлів електротехнічного обладнання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук. : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо-
ненти" / Улітко Олексій Валерійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 —17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1018 А] 

 УДК 621.314:621.391 
6794. Хоменко В. Г. Електрохімічні конденсатори на основі електропровідних 

полімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. 
електрохімія" / Хоменко Володимир Григорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т", [Київ. нац. ун-т технологій та дизайну]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2011-2912 А] УДК 621.319.4 

6795. Шутенко М. А. Ефективність турбінних енергетичних установок при 
використанні парогазового робочого тіла та високотемпературної регенерації : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. тепло-
фізика та пром. теплоенергетика" / Шутенко Максим Арутюнович ; Одес. нац. політехн. 
ун-т, [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2982 А] УДК 621.311.4 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь кандидата 
6796. Савченко В. О. Технологія електроосадження функціональних покрит-

тів сплавами Fe—Co : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 



   

 
400

[спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Савченко Валерія Олегівна ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 
(35 назв). — 100 пр. — [2011-0978 А] УДК 621.35 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь кандидата 
6797. Грабовий О. А. Багатофазні імпульсні перетворювачі постійної напруги 

з шім-регулюванням при асиметрії електричних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телеко-
мунікацій" / Грабовий Олександр Анатолійович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. По-
пова. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 130 пр. — 
[2011-3200 А] УДК 621.362.2 

6798. Папаїка Ю. А. Раціональні режими електроспоживання печей опору : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електро-
техн. комплекси та системи" / Папаїка Юрій Анатолійович ; Нац. гірн. ун-т. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — 
[2010-6947 А] УДК 621.365.41-533.7 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань, імпульсів 

На ступінь доктора 
6799. Єременко З. Є. Електромагнітні НВЧ коливання в структурах з регуляр-

ними та випадковими неоднорідностями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Єременко Зоя Єлівна ; НАН України, 
Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова. — Х., 2011. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 25—29 (39 назв). — 100 пр. — [2011-0773 А] УДК 621.372.41 

6800. Когут О. Є. Вимушені коливання шепочучої галереї в діелектричних ре-
зонаторах міліметрового діапазону довжин хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Когут Олександр Євге-
нович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Уси-
кова НАН України]. — Х., 2010. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр: с. 24—28 (42 назви). 
— 100 пр. — [2010-7226 А] УДК 621.372.8:621.317 

На ступінь кандидата 
6801. Боженко В. І. Удосконалення методів та засобів формування зображення 

тепловізійною системою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Боженко Валентина Ігорівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(27 назв). — 100 пр. — [2011-3067 А] УДК 621.397 

6802. Іванчук М. М. Підвищення ефективності перетворень інформативних 
сигналів радіоспектрометрів ядерного квадрупольного резонансу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та 
засоби телекомунікацій" / Іванчук Михайло Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. полі-
техніка", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2081 А] УДК 621.37:537.635 

6803. Коваль В. В. Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери 
на вільних електронах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Коваль Віталій Вікторович ; 
Сум. держ. ун-т. — Суми, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 120 пр. 
— [2010-6580 А] УДК 621.373 
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6804. Криночкін Р. В. Радіовимірювальні перетворювачі для визначення тов-
щини плівок на основі пристроїв з від'ємним опором : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.08 "Радіовимірюв. прилади" / Криночкін Роман 
Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2562 А] УДК 621.373 

6805. Лімаренко П. В. Метод множення частоти фазоманіпульованих сигналів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. 
пристрої та засоби телекомунікацій" / Лімаренко Павло Васильович ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки. — Х., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-2605 А] УДК 621.374 

6806. Нассір Мансур Махмуд Абухамуд. Підвищення стабільності та надій-
ності лінійних частотних модуляторів на базі транзисторних індуктивних елементів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. 
пристрої та засоби телекомунікації"] / Нассір Мансур Махмуд Абухамуд ; Хмельниц. 
нац. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1720 А] УДК 621.376 

6807. Сировєтнік В. С. Оптимізація динамічних характеристик активних не-
прямих синтезаторів частот пристроїв телекомунікацій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телеко-
мунікацій" / Сировєтнік Владислав Сергійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 
Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2817 А]
 УДК 621.372.63 

6808. Ципоренко В. В. Цифрові спектрально-просторові методи та засоби 
кореляційно-інтерферометричного пеленгування радіовипромінювань ДВЧ−УВЧ діапа-
зону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук. : спец. 05.12.17 "Радіо-
техн. та телевіз. системи" / Ципоренко Віталій Валентинович ; Нац. техн. ун-т Ук-
раїни "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2011. — 22 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (20 назв). — 130 пр. — [2011-1029 А] УДК 621.37:621.391 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 
Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 
6809. Фечан А. В. Рідкокристалічна електроніка на основі ефекту холостерико-

нематичного переходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Фечан Андрій Васильович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 
(44 назви). — 100 пр. — [2010-6872 А] УДК 621.38 

На ступінь кандидата 
6810. Батареєв В. В. Підвищення структурної досконалості монокристалів на-

півізолюючого арсеніду галію, вирощуваних по методу Чохральського з рідинною герме-
тизацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Тех-
нологія, обладн. та вир-во електрон. техніки" / Батареєв Віктор Володимирович ; 
Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Кременчуц. ун-т економіки, 
інформ. технологій і упр.]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3034 А] УДК 621.382 

6811. Разумов-Фризюк Є. А. Технологічне забезпечення електричного конт-
ролю багатошарових комутаційних плат в електронній техніці : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. та вир-во 
електрон. техніки" / Разумов-Фризюк Євгеній Анатолійович ; Харків. нац. ун-т радіоелект-
роніки. — Х., 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-6867 А] УДК 621.38 

6812. Селецька О. О. Радіовимірювальні оптичні перетворювачі для визначен-
ня часу плазмохімічного травлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.11.08 "Радіовимірюв. прилади" / Селецька Олена Олександрів-
на ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2010-6952 А] УДК 621.382.3 

6813. Хуторян Е. М. Взаємодія мод та зворотний вплив випромінювання на 
електронний потік в резонансних генераторах О-типу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електрон." / Хуторян Едуард 
Михайлович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — 
Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-7112 А]
 УДК 621.385.6 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь доктора 
6814. Агеєв Д. В. Теорія та методи структурного та параметричного синтезу 

мультисервісних накладених мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Агеєв Дмитро Воло-
димирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (52 назви). — 100 пр. — [2011-2246 А] УДК 621.391 

6815. Пелішок В. О. Методи та засоби підвищення ефективності безпровідних 
систем та мереж з нестаціонарним каналом зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Пелішок Володимир Олексійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 
40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (43 назви). — 150 пр. — [2010-7252 А] УДК 621.39 

На ступінь кандидата 
6816. Барсуков О. М. Методи підвищення скритності хаотичних сигналів та їх 

обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіо-
техн. та телевіз. системи" / Барсуков Олександр Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Коже-
дуба М-ва оборони України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-6603 А] УДК 621.391 

6817. Босько В. В. Метод підвищення оперативності передачі даних на основі 
динамічного управління маршрутизацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Босько Віктор 
Васильович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Кіровоград. нац. техн. ун-т М-ва 
освіти і науки України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6484 А] УДК 621.391 

6818. Височина О. С. Методи та моделі класифікації та прогнозування станів ін-
формаційно-обчислювальних систем на базі модифікованих імовірносних нейронних ме-
реж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Ін-
форм. технології" / Височина Олеся Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-0075 А]
 УДК 621.391 
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6819. Григорович В. В. Удосконалення методів оцінки ефективності системи 
управління інфокомунікаційною мережею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Григорович 
Віталій Вікторович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2011. — 23 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3206 А] УДК 621.391 

6820. Євлаш Д. В. Метод параметричного синтезу в задачах проектування 
мультисервісної мережі NGN : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Євлаш Дмитро Валенти-
нович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0145 А] УДК 621.391 

6821. Касимов Р. Р. Вдосконалення алгоритмів QoS маршрутизації в мережах 
з технологією IP/MPLS на основі прогнозу трафіка : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Ка-
симов Рустам Романович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2011. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2172 А] 

 УДК 621.391 
6822. Качур Л. М. Метод синтезу дискретних сигналів для підвищення або-

нентської ємності систем радіозв'язку з кодовим розділенням каналів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи 
та мережі" / Качур Любов Миколаївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. 
— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6612 А] 

 УДК 621.391 
6823. Маркін М. О. Біспектральний телевізійний засіб вимірювання параметрів 

безтигельної зонної плавки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Маркін 
Максим Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-0910 А] 

 УДК 621.391.7 
6824. Мелешко Є. В. Метод динамічного управління чергами для підвищення 

оперативності передачі даних у телекомунікаційній мережі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Мелешко Єлизавета Владиславівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Кіровоград. 
нац. техн. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2011-1532 А] УДК 621.391 

6825. Нашат Галеб Саммур Альбдур. Дослідження способів забезпечення 
часової прозорості асинхронних ТК-мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук. : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Нашат Галеб 
Саммур Альбдур ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0931 А] УДК 621.39 

6826. Холодкова А. В. Моделі і метод управління мережними ресурсами в 
телекомунікаційних мережах на основі використання багатоагентної системи : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. 
системи та мережі" / Холодкова Анна Валеріївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2910 А]
 УДК 621.391 

621.395 Телефонія 

На ступінь кандидата 
6827. Дяденко О. М. Удосконалення системи обробки викликів із застосуван-

ням ситуаційних пріоритетів в мережах мобільного зв'язку : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
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Дяденко Олександр Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 
К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0772 А]
 УДК 621.395.721.5:621.391 

6828. Кожухівська О. А. Моделі і методи ортогональних дискретних перетво-
рювань Уолша та їх використання в системах відкритого шифрування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчисл. методи" / Кожухівська Ольга Андріївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Чер-
каси, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (26 назв). — 
100 пр. — [2011-3471 А] УДК 621.395.4 

6829. Мохаммад Хасан Алі Самур. Оптимізація радіоінтерфейсів та плану-
вання широкосмугових систем мобільного зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Мо-
хаммад Хасан Алі Самур ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2011-2103 А] 

 УДК 621.395.721.5 
6830. Рвачова Н. В. Метод вибору міжсегментного інтервалу в транспортному 

протоколі телекомунікаційної мережі на основі системи нечіткого виводу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. сис-
теми та мережі" / Рвачова Наталія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектро-
ніки, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" М-ва оборони України]. — Х., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2766 А] 

 УДК 621.395 
6831. Ремезь Ю. Б. Інтегровані маркетингові комунікації на ринку мобільних 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Ремезь Юлія Борисівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-1757 А] УДК 339.138:621.395 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь доктора 
6832. Сорочан А. Г. Методи підвищення якості засобів аеронавігації на основі 

J-кореляційної обробки сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Сорочан Анатолій Григорович ; Нац. 
авіац. ун-т. — К., 2010. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (42 назви). — 100 пр. — 
[2010-7149 А] УДК 621.396.9 

На ступінь кандидата 
6833. Желанов О. О. Розвиток методу та алгоритмів обробки фазових спосте-

режень глобальних навігаційних супутникових систем в задачах високоточного 
кінематичного позиціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Желанов Олексій Олександ-
рович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1485 А] УДК 621.396.96 

6834. Ільїн О. О. Розробка методики розрахунку параметрів мережі FGN на 
базі векторного синтезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Ільїн Олег Олександрович ; 
Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3377 А] УДК 621.396.662 
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6835. Коваленко Д. А. Методи призначення допусків і вибору елементів радіоапа-
ратури з урахуванням дії зовнішніх впливів та цінових показників : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та 
засоби телекомунікацій" / Коваленко Дар'я Аркадіївна ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-7050 А] УДК 621.396.6 

6836. Коваленко О. О. Методи оптимізації телекомунікаційних систем з адап-
тивним перелаштуванням робочої частоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Коваленко Олек-
сандр Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 16 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0210 А] УДК 621.396 

6837. Котов О. П. Методика оперативного зменшення похибок вимірювання 
навігаційних сигналів на основі поправок від комплексованих радіонавігаційних 
систем літальних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Котов Олександр Петрович ; Держ. п-во 
"Центр. НДІ навігації і упр.". — К., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-1212 А] УДК 621.396.946 

6838. Крикун О. В. Нелінійні ефекти в елементах електродинамічних мікро-
стрічкових пристроїв на основі високотемпературних надпровідників : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої 
мікрохвил. техніки" / Крикун Олена Віталіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. 
— Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1628 А]
 УДК 621.396.6 

6839. Омельчук І. П. Адаптивні методи виявлення повільних радіолокаційних 
цілей з оцінюванням швидкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Омельчук Ігор Павлович ; Нац. 
авіац. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-6431 А] УДК 621.396.96 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин і турбін) 

На ступінь доктора 
6840. Врублевський О. М. Наукові основи вибору параметрів акумуляторної 

паливної апаратури з електронним керуванням для високообертового дизеля : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та 
енерг. установки" / Врублевський Олександр Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т]. — Х., 2011. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—34 (31 назва). — 100 пр. — [2011-1579 А] УДК 621.436 

6841. Лісовал А. А. Теоретичні основи управління подачею палива і повітря в 
дизелях з газотурбінним наддувом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Лісовал Анатолій 
Анатолійович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (58 назв). — 100 пр. — [2011-2607 А] УДК 621.436 

На ступінь кандидата 
6842. Баришева О. С. Метод розрахунку газодинамічних параметрів високо-

напірних відцентрових компресорних ступенів авіаційних двигунів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установ-
ки" / Баришева Олена Серафимівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-7122 А] УДК 621.452.3:621.515.1.01 
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6843. Лобов С. О. Оптимізація параметрів робочих процесів при запуску 
самонагрівних газорозрядних порожнистих високоемісійних катодів електро-
реактивних двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Лобов Сергій Олександрович ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-7299 А] 

 УДК 621.455.02:621.3.032.21 
6844. Ноженко О. С. Підвищення енергетичної ефективності тепловоза акти-

вацією робочих середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Ноженко Олена Сергіївна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6777 А] УДК 621.43.057:629.424 

621.5 Пневмоенергетика, машини та інструменти. Холодильна техніка 

На ступінь доктора 
6845. Жунь Г. Г. Науково-технічні засади створення високоефективних про-

мислових кріопосудів і енергозберігаючих пристроїв і технологій на їх основі : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. 
та компресор. техніка, системи кондиціонування" / Жунь Георгій Григорович ; Одес. 
держ. акад. холоду, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2010. — 
35 с. : іл. — Бібліогр: с. 28—32 (48 назв). — 100 пр. — [2010-7212 А] 

 УДК 621.59:536.2 

На ступінь кандидата 
6846. Ганпанцурова О. С. Адаптація гідравлічної системи відбору потужності 

від вітродвигуна до режимів та умов експлуатації : автореф. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Ганпанцурова Оксана Сергіїв-
на ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0707 А] УДК 621.548:621.311.245 

6847. Корба Є. М. Підвищення ефективності роботи холодильних машин на 
робочих тілах на основі аміаку і діоксиду вуглецю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, 
системи кондиціювання" / Корба Євген Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді 
та спорту України, Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2011. — 16 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0221 А] УДК 621.564 

6848. Кошовий С. О. Підвищення ефективності технології очищення неоно-
гелієвої суміші на основі газодинамічних кріогенераторів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. 
техніка, системи кондиціонування" / Кошовий Сергій Олексійович ; Одес. держ. 
акад. холоду. — Одеса, 2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-0854 А] УДК 621.57 

6849. Очеретяний Ю. О. Підвищення надійності та енергетичної ефективності 
транспортних абсорбційних холодильних приладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, 
системи кондиціонування" / Очеретяний Юрій Олександрович ; Одес. держ. акад. хо-
лоду, [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-0367 А] УДК 621.565.9 

6850. Стоянов П. Ф. Удосконалення теплообмінних поверхонь апаратів по-
вітряного охолодження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціювання" / 
Стоянов Павло Фомич ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2849 А] УДК 621.585 

621.6 Пристрої, обладнання та апаратура для транспортування, 
зберігання та розподілення рідин та газів 

На ступінь кандидата 
6851. Зубахін О. М. Використання гідродинамічних ефектів у шпаринних 

ущільненнях для підвищення технічного рівня відцентрових насосів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідро-
пневмоагрегати" / Зубахін Олексій Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3356 А] УДК 621.65 

6852. Осін Р. А. Підвищення подачі шестеренного насоса вдосконаленням 
параметрів качаючого вузла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Осін Руслан Ана-
толійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — 
Х., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-7067 А]
 УДК 621.664 

6853. Хованський С. О. Підвищення ефективності експлуатації відцентрових 
насосів у системі водопостачання житлово-комунального господарства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та 
гідропневмоагрегати" / Хованський Сергій Олександрович ; Сум. держ. ун-т. — Су-
ми, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1660 А]
 УДК 621.65 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 
6854. Вереньов В. В. Розвиток теорії й практики зменшення динамічних на-

вантажень та діагностики обладнання широкоштабових станів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.08 "Машини для металург. вир-ва" / 
Вереньов Валентин Володимирович ; Нац. металург. акад. України, [Ін-т чор. ме-
талургії ім. З. І. Некрасова НАН України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 38 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 28—33 (59 назв). — 100 пр. — [2011-2205 А] УДК 621.771 

6855. Власовець В. М. Підвищення механічних властивостей робочого шару 
виробів з залізовуглецевих сплавів та розробка неруйнівного методу їх оцінки за 
коерцитивною силою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.02.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Власовець Віталій Михайлович ; 
Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Васи-
ленка, М-во аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2011. — 36 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 30—34 (52 назви). — 130 пр. — [2011-1461 А] УДК 621.785 

6856. Луговський Ю. Ф. Закономірності впливу структури на характеристики 
опору утоми композиційних металевих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Луговський Юрій 
Федорович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 
2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (27 назв). — 100 пр. — [2011-1526 А]
 УДК 621.762 

6857. Наумик В. В. Розвиток теоретичних основ отримання якісних виливків з 
мідних та нікелевих сплавів в умовах керованої кристалізації : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Наумик Валерій 
Владиленович ; Нац. металург. акад. України, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (53 назви). — 100 пр. — 
[2010-6661 А] УДК 621.74.04 

6858. Рябцев І. О. Відновлення та зміцнення методами наплавлення деталей, 
що експлуатуються в умовах зношування й різних видів циклічних навантажень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання 
та спорідн. процеси і технології" / Рябцев Ігор Олександрович ; НАН України, Ін-т 
електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2010. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—25. — 130 пр. — [2010-7086 А] УДК 621.791.92 

6859. Студент М. М. Розроблення багатофункціональних електродугових 
покриттів із порошкових дротів на основі Fe-Cr-B-Al та Fe-Cr-C-Al : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Сту-
дент Михайло Михайлович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — 
Львів, 2011. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (57 назв). — 
100 пр. — [2011-2137 А] УДК 621.793.7 

На ступінь кандидата 
6860. Абдул Джаліл Хамад Маджид. Вдосконалення структурного та техно-

логічного забезпечення комбінованої оздоблювальної обробки спіральних свердел з 
вакуумними іонно-плазмовими покриттями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Абдул Джаліл Хамад 
Маджид ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2011. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0642 А] УДК 621.715.2 

6861. Абхарі Пейман. Удосконалення технологічних процесів радіального ви-
давлювання на основі керування течією металу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини оброб. тиском" / Абхарі 
Пейман ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2011. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0002 А] УДК 621.777.4 

6862. Бережна О. В. Удосконалення технології електроконтактного наплав-
лення порошковою стрічкою деталей, що працюють в умовах абразивного зносу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання 
та спорідн. процеси і технології" / Бережна Олена Валеріївна ; Приазов. держ. техн. 
ун-т, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2011-0026 А] УДК 621.791.92 

6863. Білошицький М. В. Удосконалення технології радіально-прямого ви-
давлювання деталей зі сферичною порожниною із порошкових пористих заготовок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і 
машини обороб. тиском" / Білошицький Микола Володимирович ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-1645 А] УДК 621.762.4 

6864. Болотов М. Г. Застосування тліючого розряду з порожнистим катодом 
для нагрівання при дифузійному зварюванні та паянні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 
технології" / Болотов Максим Геннадійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. полі-
техн. ін-т", [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0046 А] УДК 621.791.12 

6865. Бурко В. А. Удосконалення технології гарячого об'ємного штампування 
попереднім осаджуванням заготовок профільними плитами : автореф. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини обороб. тиском" / 
Бурко Вадим Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. вищ. 
навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-0603 А] УДК 621.73.043.011 

6866. Гангало О. М. Розвиток теорії й удосконалення технології рівноканаль-
ного кутового пресування мідних й алюмінієвих заготовок : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини обороб. тис-
ком" / Гангало Олександр Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. 
ун-т", [Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна НАН України]. — Донецьк, 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3152 А]
 УДК 621.77 

6867. Горностай В. М. Холодне видавлювання з роздачею профілів із конструкцій-
них металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Про-
цеси і машини обороб. тиском" / Горностай Вадим Миколайович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-2403 А] УДК 621.777.4 

6868. Гущин О. В. Удосконалення технологій і обладнання процесів попереч-
ної і поперечно-клинової прокатки вісесиметричних металовиробів зі сферичною та 
конусовою поверхнею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.05 "Процеси і машини оброб. тиском" / Гущин Олександр Володимиро-
вич ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2011. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-0119 А] 

 УДК 621.771.65:621.771.29 
6869. Дегула А. І. Підвищення властивостей сталей і твердих сплавів нанесен-

ням багатошарових карбідних та карбооксидних дифузійних покриттів на основі 
титану, ванадію і хрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. металів" / Дегула Андрій Іванович ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2010-6412 А] УДК 621.785.5 

6870. Журило Д. Ю. Вплив теплофізичних параметрів на стабільність гори-
зонтального безперервного лиття мідних заготовок малого перерізу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Журило 
Дмитро Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-7213 А] УДК 621.74.047 

6871. Кислиця О. М. Мікроплазмове напилення з використанням дротових 
матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зва-
рювання та спорідн. процеси і технології" / Кислиця Олександр Миколайович ; НАН 
України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 120 пр. — [2010-6498 А] УДК 621.785.54 

6872. Коросташевський П. В. Удосконалення принципів проектування універ-
сального технологічного обладнання ліній збирання і зварювання листових полот-
нищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зва-
рювання та спорідн. процеси і технології" / Коросташевський Павло Володимиро-
вич ; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2011-1649 А] УДК 621.791.037 

6873. Костюченко В. І. Розробка джерела живлення з квазірезонансними прин-
ципами комутації для плазмового різання металів і сплавів : автореф. дис. на здобут-
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тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 
технології" / Костюченко Віталій Іванович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Нац. ун-т 
кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — 100 пр. — [2010-6856 А] 

 УДК 621.791.947 
6874. Лашко С. М. Технологія виправлення точкових ливарних дефектів тон-

костінних елементів авіаційних деталей з високоміцних алюмінієвих сплавів дозова-
ним направленням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / Лашко Сергій 
Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 
2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6424 А] 

 УДК 621.747.58:629.7.02 
6875. Періг О. В. Удосконалення процесів кутового пресування на основі мо-

делювання рівноканальної пластичної течії матеріалів : автореф. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини обороб. тиском" / Періг 
Олександр Вікторович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. 
обл.), 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2011-0946 А]
 УДК 621.777.01 

6876. Пургіна С. М. Проектування та конструктивно-технологічні рішення 
енергозберігаючого формотворного оснащення регламентованого ресурсу для ви-
робництва авіаконструкцій із композитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / 
Пургіна Світлана Михайлівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 
авіац. ін-т". — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-0968 А] УДК 621.7.073 

6877. Рибак В. М. Фізико-хімічні основи технології видалення магнію з ливар-
них алюмінієвих розплавів за допомогою кріолітово-карбамідного флюсу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / 
Рибак Вячеслав Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — [2011-2772 А]
 УДК 621.74:669.721.3 

6878. Сабол С. Ф. Холодне видавлювання вісесиметричних порожнистих ви-
робів з розтягненням стінки заготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини обороб. тиском" / Сабол Сергій Фран-
цович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2788 А] УДК 621.777.4 

6879. Сафронов К. М. Удосконалення конструкції двошнекового екструдера і 
технології переробки комбінованих полімерів витискуванням : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини обороб. тис-
ком" / Сафронов Костянтин Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-1656 А] УДК 621.777.4 

6880. Синков О. С. Удосконалення процеса гвинтової екструзії заготовок з не-
компактних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.05 "Процеси і машини обороб. тиском" / Синков Олександр Сергійович ; 
Донбас. держ. машинобудів. акад., [Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна НАН 
України]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-0477 А] УДК 621.7.043 



   

 
411

6881. Скоробагатько Ю. П. Вплив термосилової обробки з використанням 
електромагнітної дії на структуру та властивості Аl-Si сплавів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Скоробагатько 
Юлія Петрівна ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — К., 2011. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2823 А] 

 УДК 621.74.044.7 
6882. Смолякова В. В. Удосконалення технологій і обладнання процесу га-

рячої прокатки кутових профілів в чистових робочих клітях сортопрокатних станів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і 
машини обороб. тиском" / Смолякова Владлена Володимирівна ; Донбас. держ. 
машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1255 А] УДК 621.771.251 

6883. Ткаченко С. О. Підвищення якості зварних вузлів вагонобудування із 
різнорідних сталей за рахунок вдосконалення технології зварювання плавленням : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання 
та спорідн. процеси і технології" / Ткаченко Сергій Олександрович ; Нац. ун-т кораб-
лебудування ім. адмірала Макарова, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 
Миколаїв, 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2010-6386 А] УДК 621.791/.792 

6884. Фельдман В. Є. Удосконалення хімічного складу та режимів термічної 
обробки сталі для судових валів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.16.01 "Металознав. та терміч. оброб. металів" / Фельдман В'ячеслав 
Євгенович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — 
Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-6871 А] УДК 621.785.616 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.  
Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 
6885. Веселовська Н. Р. Наукові основи розширення функціональних можли-

востей верстатних комплексів за результатами моніторингу роботи обладнання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 
мех. оброб., верстати та інструменти" / Веселовська Наталія Ростиславівна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 29—33 (42 назви). — 100 пр. — [2011-1863 А] УДК 621.9.06:004.94 

6886. Криворучко Д. В. Наукові основи моделювання процесів різання з вико-
ристанням числових методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Криворучко 
Дмитро Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. 
— Х., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (35 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-6616 А] УДК 621.9.01:519.6 

6887. Тіхенко В. М. Наукові основи аналізу стохастичних процесів у верстатних 
гідроприводах із додатковими зворотними зв'язками : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / 
Тіхенко Валентин Миколайович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2010. — 36 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (38 назв). — 100 пр. — [2010-6312 А] УДК 621.9-82 

На ступінь кандидата 
6888. Абдуєва Ф. М. Обґрунтування параметрів процесу і розробка решіт для 

вібровідцентрового сепарування насіння кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
Абдуєва Фаріда Магомедівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. 
— Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6441 А]
 УДК 621.928.13:[633.15:631.53.01] 

6889. Анділахай В. О. Підвищення ефективності шліфування наплавлених кон-
тактних поверхонь великогабаритних деталей металургійного призначення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машино-
буд." / Анділахай Володимир Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. 
техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1843 А] УДК 621.923 

6890. Біловол Г. В. Забезпечення продуктивності багатономенклатурних ме-
ханообробних виробництв на основі синтезу структур технологічних систем : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія ма-
шинобуд." / Біловол Ганна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Держ. п-во "Ін-т машин і систем" М-ва пром. політики України і НАН України]. — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2293 А]
 УДК 621.9.04-52 

6891. Білоус А. В. Забезпечення якості робочих поверхонь деталей відцентро-
вих компресорів із застосуванням інтегрованих технологій : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Білоус 
Андрій Валерійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Сум. нац. аграр. ун-т 
М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2294 А] УДК 621.9.048 

6892. Бруяка О. О. Фізико-технічні принципи нанесення традиційних і нано-
покриттів, комбінованого зміцнення для підвищення експлуатаційних характеристик 
деталей та РІ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Про-
цеси фіз.-техн. оброб." / Бруяка Ольга Олегівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-1969 А] УДК 621.9.02-022.532 

6893. Гаврильченко О. О. Удосконалення технологічних режимів і конструк-
тивних параметрів обладнання для реалізації процесів правлення відносно товстих 
листів і неперервно-литих заготовок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини обороб. тиском" / Гаврильченко Ольга 
Олександрівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2011. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2011-0084 А] 

 УДК 621.982:621.771 
6894. Гагалюк А. В. Підвищення якості оброблення циліндричних поверхонь 

деталей машин з використанням спорядження з передавально-підсилюючими елемен-
тами : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Техноло-
гія машинобуд." / Гагалюк Андрій Валерійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2011-0701 А] УДК 621.91+621.921 

6895. Гумінов В. В. Супортні системи автоматизованих верстатів для обточу-
вання кристалів природних алмазів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Гумі-
нов Валентин Валерійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0737 А] 

 УДК 621.914.7 
6896. Дудюк В. О. Забезпечення надійності процесу гідроабразивного різання 

на основі ідентифікованих моделей власних і параметричних відмов : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 
верстати та інструменти" / Дудюк Віталій Олександрович ; Севастопол. нац. техн. 
ун-т, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Севастополь, 2011. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-3288 А] УДК 621.924.93 

6897. Дьоміна Н. А. Удосконалення методів розрахунку елементів штампового 
оснащення на основі аналізу їх напружено-деформованого стану : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини обороб. 
тиском" / Дьоміна Наталя Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-0758 А]
 УДК 621.98.07:539.3 

6898. Кленов О. С. Технологічне забезпечення бездефектної обробки деталей 
гідроапаратури на фінішних операціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Кленов Олег Станіславович ; 
Одес. нац. політехн. ун-т, [ТОВ Фірма "ДіМерус Інженерінг"]. — Одеса, 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2011-1204 А]
 УДК 621.923 

6899. Ковальов С. В. Підвищення ефективності фінішної обробки складнопро-
фільних поверхонь деталей з природного каменю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та ін-
струменти" / Ковальов Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів 
ім. В. М. Бакуля. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-3461 А] УДК 621.923+693.12 

6900. Котляр О. В. Багатокритеріальний вимір найвигіднішого варіанту техно-
логічного процесу обробки деталей типу тіл обертання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Котляр 
Олексій Віталійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2010-7025 А]
 УДК 621.91 

6901. Курін М. О. Дослідження технології планетарного глибинного шліфу-
вання плоских поверхонь деталей авіаційних двигунів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування 
літал. апаратів" / Курін Максим Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 120 пр. — [2011-2579 А] УДК 621.923:629.7.036 

6902. Лещенко О. І. Забезпечення параметрів точності та шорсткості 
формоутворюючих поверхонь валків сортового прокату при обробці на верстатах з 
ЧПУ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія 
машинобуд." / Лещенко Олександр Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. 
техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-1708 А] УДК 621.923 

6903. Майло А. М. Вплив циклічного деформування на неоднорідність фізико-меха-
нічних властивостей поверхневого шару конструкційних металевих матеріалів під час 
втоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Ме-
ханіка деформів. твердого тіла" / Майло Андрій Миколайович ; Ін-т пробл. міцності 
ім. Г. С. Писаренка НАН України. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1528 А] УДК 621.921 

6904. Михайлова О. О. Технологічне вдосконалення процесів комбінованої оздоб-
лювальної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь (ВЦП) виробів з вакуум-
ними іонно-плазмовими покриттями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Михайлова Олена Олександ-
рівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2010. — 21 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2010-7038 А] УДК 621.924.5 

6905. Поліщук О. В. Гідроімпульсний привод вібраційної установки для зне-
воднення вторинних продуктів харчових переробних виробництв : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Поліщук 
Олександр Васильович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2187 А] 

 УДК 621.929.7-82:664 
6906. Симонова А. А. Визначення раціональних параметрів лезової обробки 

субмікрокристалічних металів для збереження початкових властивостей заготовок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 
мех. оброб., верстати та інструменти" / Симонова Анастасія Андріївна ; Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-7094 А] УДК 621.923 

6907. Скиба О. П. Синтез гвинтових затискних пристроїв для закріплення тон-
костінних заготовок на металорізальних верстатах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та 
інструменти" / Скиба Олена Павлівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — 
Тернопіль, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). 
— 100 пр. — [2010-6870 А] УДК 621.941 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування.  
Розвідка родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 
6908. Канін В. О. Фізико-технічні основи охорони виймальних виробок в умовах 

нестійких порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Під-
зем. розробка родовищ корис. копалин" / Канін Володимир Олексійович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, [Укр. держ. н.-д. і проект.-конструктор. 
ін-т гірн. геології, геомеханіки та маркшейдер. справи]. — Дніпропетровськ, 2011. — 
34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (41 назва). — 100 пр. — [2011-1615 А] 

 УДК 622.268:622.28.04 
6909. Кіпко О. Е. Стійкість протяжних виробок глибоких вугільних шахт в зо-

нах диз'юнктивних порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Кіпко Олександр Ернестович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля]. — Дніпропетровськ, 
2011. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—25 (31 назва). — 120 пр. — [2011-3441 А]
 УДК 622.257.1.062 

На ступінь кандидата 
6910. Гайдай О. А. Обґрунтування технологічних параметрів виїмки тонких і 

некондиційних вугільних пластів в слабометаморфізованих вміщуючих породах : 
автореф. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб-
ка родовищ корис. копалин" / Гайдай Олександр Анатолійович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (7 назв). — 120 пр. — [2011-0703 А] УДК 622.272 

6911. Ган А. Л. Формування керованого площинного розриву в гірському масиві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і 
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гірн. механіка" / Ган Анатолій Леонідович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т". — К., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1462 А]
 УДК 622.235.5 

6912. Джус А. П. Прогнозування довговічності елементів бурильної колони 
індикаторами втоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Джус Андрій Петрович ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3251 А] УДК 622.24.053 

6913. Д'яченко Н. О. Вплив зсувної тектоніки на деформації земної поверхні 
при підземній розробці вугільних родовищ : автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня 
канд. геолог. наук : спец. 04.00.16 "Геологія твердих горючих копалин" / Д'яченко 
Наталя Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Ін-т геотехн. 
механіки ім. М. С. Полякова НАН України, Укр. держ. н.-д. і проект.-конструктор. ін-т 
гірн. геології, геомеханіки і маркшейдер. справи НАН України]. — Дніпропетровськ, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0760 А] 

 УДК 622.33:551.24.052 
6914. Камських О. В. Дослідження та розробка технології зменшення негатив-

ного впливу навколишнього середовища на експлуатаційні властивості лабрадо-
ритів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Гео-
техн. і гірн. механіка" / Камських Олександр Валерійович ; Кременчуц. держ. ун-т 
ім. Михайла Остроградського, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Кременчук (Пол-
тав. обл.), 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — 
[2010-6755 А] УДК 679.8:622.02 

6915. Кльон А. М. Закономірності руйнування гранітних блоків спрямованим 
механічним впливом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Кльон Андрій Миколайович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт.]. — Дніпропетровськ, 
2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0826 А] 

 УДК 622.236.2:691.212 
6916. Корнієнко В. Я. Обґрунтування раціональних параметрів віброгідравліч-

ного інтенсифікатора для видобутку бурштину : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Корнієнко Валерій Ярославо-
вич ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, [Нац. ун-т вод. госп-ва 
та природокористування]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-2541 А] УДК 622.232.5:622.339 

6917. Корнута В. А. Удосконалення конструкції шарошок та озброєння буро-
вих доліт з урахуванням їх напруженого стану : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Корнута Во-
лодимир Андрійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 
2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3499 А]
 УДК 622.24.051.55 

6918. Нечепоренко А. Б. Обґрунтування технологічних параметрів підземного 
видобування вугілля з урахуванням динаміки регіональної зони розвантаження : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб-
ка родовищ корис. копалин" / Нечепоренко Андрій Борисович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Нац. гірн. ун-т", [П-во "Шахта ім. О. Ф. Засядька"]. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 120 пр. — [2010-7138 А] 

 УДК 622.272.031 
6919. Проценко В. Є. Обґрунтування параметрів контурного підривання з ви-

переджувальним тріщиноутворенням для підвищення ефективності вибухового руй-
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нування гірських порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Проценко Вікторія Євгенівна ; Кременчуц. 
нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2011. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1245 А] УДК 622.235.5 

6920. Смірнов О. П. Обґрунтування параметрів електророзрядного способу 
декольматації свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Смірнов Олексій Петрович ; НАН Украї-
ни, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, [Ін-т імпульс. процесів і технологій]. 
— Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-0489 А] УДК 622.276.6 

6921. Сухарєв В. В. Обґрунтування конструктивних і режимних параметрів 
внутрішньовалкового млина вібраційного типу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Сухарєв Віталій Віталійо-
вич ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 
2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1393 А] 

 УДК 622.73 
6922. Усатий В. Ю. Обґрунтування параметрів камер складної форми другої 

черги відпрацювання запасів систем розробки з твердіючим закладанням : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка ро-
довищ корис. копалин" / Усатий Володимир Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. 
гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-0542 А] УДК 622.271:622.843 

6923. Халімендіков Є. М. Обґрунтування параметрів анкерного кріплення ком-
бінованої охоронної системи виробок високонавантажених очисних вибоїв в склад-
них геологічних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд техн. наук : 
спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Халімендіков Євген Ми-
колайович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2011. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 120 пр. — [2011-1416 А] УДК 622.252 

6924. Хмеленко І. П. Обґрунтування режимних і конструктивних параметрів 
віброгрохота для тонкої класифікації та зневоднювання гірничої маси : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Хме-
ленко Інна Павлівна ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. 
— [2011-0564 А] УДК 622.74:621.928.2 

6925. Юр'єв Е. В. Удосконалення нафтогазового сепараційного обладнання 
газорідинних сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Юр'єв Едуард Володимирович ; 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2987 А] УДК 622.276.5 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  
та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь доктора 
6926. Єфремов І. О. Фізико-технічні основи комплексної дегазації і викорис-

тання метану вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Єфремов Ігор Олек-
сійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, [Оренд. п-во "Шахта 
ім. О. Ф. Засядька]. — Дніпропетровськ, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 
(62 назви). — 100 пр. — [2011-0775 А] УДК 622.411.3:622.324.5 
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На ступінь кандидата 
6927. Дорошенко Ю. І. Оцінювання впливу місцевих опорів на гідравлічну 

енерговитратність поліетиленових газових мереж : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / 
Дорошенко Юлія Іванівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-0138 А] УДК 622.692.4 

6928. Запухляк В. Б. Удосконалення техніки і технології проведення робіт з 
реконструкції і ремонту трубопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Запухляк Ва-
силь Богданович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 
2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0163 А] УДК 622.69 

6929. Крупко І. В. Обґрунтування параметрів чотирьохопорних механізмів 
крокування одноківшових екскаваторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Крупко Ігор Валерійович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [ДВНЗ "Донбас. держ. машинобудів. 
акад."]. — Донецьк, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-1331 А] УДК 622.67 

6930. Пономаренко С. М. Обґрунтування режимів роботи та конструктивних 
параметрів вібраційно-пневматичних закладальних машин з кільцевим ежектором : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. ма-
шини" / Пономаренко Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 
ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(29 назв). — 100 пр. — [2011-2746 А] УДК 622.6 

6931. Самуся С. В. Обґрунтування раціональних параметрів і режимів експлуа-
тації аварійно-рятувальних мобільних підйомних установок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Самуся Сергій Во-
лодимирович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-0982 А] УДК 622.673:622.867 

6932. Слободян В. І. Раціональне використання енергетичних ресурсів ком-
пресорних станцій магістральних газопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Сло-
бодян Володимир Іванович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2829 А]
 УДК 622.692.4 

6933. Чередніков В. В. Обґрунтування параметрів пневмогідродинамічного спо-
собу інтенсифікації притоку метану в поверхневі дегазаційні свердловини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. ме-
ханіка" / Чередніков Валерій Вікторович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 
ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(20 назв). — 100 пр. — [2011-0576 А] УДК 622.411.3.022 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  
Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь доктора 
6934. Калякін С. О. Розвиток наукових основ безпечного провадження вибу-

хових робіт в газоносних масивах вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Калякін Станіслав Олек-
сандрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2011. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (35 назв). — 100 пр. — [2011-0186 А] УДК 622.8 

6935. Шиман Л. М. Безпека процесів виробництва та використання на гір-
ничих підприємствах емульсійних вибухових речовин марки "ЕРА" : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Шиман 
Леонід Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [ДП "Наук.-вироб. 
об-ня "Павлоград. хім. з-д" Нац. косм. агентства України]. — Дніпропетровськ, 2010. 
— 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (58 назв). — 120 пр. — [2010-7199 А] УДК 622.8 

На ступінь кандидата 
6936. Дякун Р. А. Визначення особливостей процесу утворення тонкодисперс-

них фракцій вугілля при його динамічному руйнуванні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Дякун 
Роман Анатолійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-3294 А] УДК 622.831.3 

6937. Колдунов І. О. Геомеханічне забезпечення стійкості сполучень верти-
кальних стволів на глибоких горизонтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Колдунов Ігор Олександ-
рович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Укр. держ. н.-д. і проект.-конструктор. 
ін-т гірн. геології, геомеханіки і маркшейдер. справи НАН України]. — Дніпропетровськ, 
2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0833 А]
 УДК 622.838.016.2 

6938. Павлов Є. Є. Обґрунтування параметрів забезпечення стійкості гірничих 
виробок вибуховим розвантаженням порід покрівлі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Павлов Євген 
Євгенійович ; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ (Луган. обл.), 2010. — 17 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6521 А] УДК 622.834 

6939. Солоділов А. І. Обґрунтування реабілітаційних заходів при пневмоконіозі 
у гірників вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Солоділов Андрій Іванович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [КЛПУ "Обл. клініч. 
лікарня проф. захворювань"]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-2120 А] УДК 622.87:613.632/.634:616.24-003.6 

623 Військова техніка 

На ступінь кандидата 
6940. Будяну Р. Г. Вдосконалення системи технічного обслуговування військо-

вих автомобілів на основі їх діагностування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Будяну 
Раду Георгійович ; Нац. транспорт. ун-т, [Акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра 
Сагайдачного М-ва оборони України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6447 А] УДК 623.437.4.018 

6941. Дербасова Н. М. Особливості ліквідації токсичних відходів, що утво-
рюються при виробництві та переробці боєприпасів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Дербасова Надія Михай-
лівна ; Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН та МНС України, [Севастопол. нац. 
ун-т ядер. енергії та пром-сті М-ва палива та енергетики України]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-3244 А] УДК 623.4 
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6942. Хері Алі Абдулла. Моделі та методи контролю і корекції помилок в 
системі обробки інформації на основі модулярної арифметики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Хері 
Алі Абдулла ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 
2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — 100 пр. — [2011-0562 А]
 УДК 623.746-519:004.9 

624 Будівництво інженерних споруд і будівельні конструкції загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 
6943. Андрійчук О. В. Робота і розрахунок елементів кільцевого перерізу зі 

сталефібробетону при повторних навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Андрійчук Олександр Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Луц. нац. 
техн. ун-т]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-3008 А] УДК 624.012.25 

6944. Дрижирук Ю. В. Імовірнісний опис снігового навантаження на покрівлі 
будівель із перепадами висот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Дрижирук Юрій Ва-
сильович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2011. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1599 А] 

 УДК 624.042.42:692.42 
6945. Карабаш Л. В. Міцність прямокутних залізобетонних шпонок з ураху-

ванням особливостей армування і обтиснення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Кара-
баш Леонід Віталійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 
2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3403 А]
 УДК 624.078.4 

6946. Ковлев М. М. Вузлові з'єднання стислих і розтягнутих елементів у клеєних 
дерев'яних конструкціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Ковлев Микола Миколайо-
вич ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2011. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2518 А] УДК 624.011.1.078 

6947. Мазен Алаід Жержос. Несуча здатність складених металевих балок, по-
силених вуглепластиком, при циклічному навантаженні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спору-
ди" / Мазен Алаід Жержос ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2011. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0290 А] 

 УДК 624.014.046.2 
6948. Отрош Ю. А. Визначення контрольованих параметрів арматури експлуа-

тованих залізобетонних конструкцій методом локального руйнування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Отрош Юрій Анатолійович ; М-во регіон. розвитку та буд-ва України, 
Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6432 А] 

 УДК 624.014.2 
6949. Шеховцов В. І. Міцність залізобетонних плит при продавлюванні штам-

пами різної геометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Шеховцов Владислав Ігоро-
вич ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6960 А] УДК 624.04.073.4 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 
6950. Прудько О. І. Розрахунок плитних фундаментів на в'язкопружній основі 

під впливом статичних і динамічних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Прудько Олена 
Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — 
Дніпропетровськ, 2010. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-6376 А] УДК 624.131.524 

6951. Сільченко К. В. Робота утримувальної протизсувної споруди у ви-
гляді паль-шпонок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Сільченко Костянтин Васильович ; Держ. п-во 
"Держ. НДІ буд. конструкцій", [Ін-т "КРИМГІІНТІЗ"]. — К., 2010. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6380 А] УДК 624.138.26 

6952. Тітякова К. С. Напружено-деформований стан системи "ґрунтовий шар 
кінцевої товщини — фундамент — надфундаментна будівля" : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / 
Тітякова Катерина Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва 
та архіт.". — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-2021 А] УДК 624.131.5:624.15 

6953. Троценко Д. О. Ґрунтові анкери, виготовлені за допомогою електрохі-
мічного закріплення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Троценко Дмитро Олександрович ; Полтав. 
нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 22 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1809 А] УДК 624.131.53 

625 Шляхове будівництво. Будівництво залізниць.  
Будівництво автомобільних доріг 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 
6954. Божко В. В. Стабілізуючі перетворювальні агрегати вольтододаткового 

типу підвищеної ефективності для тягового електропостачання постійного струму 
електрифікованих залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Божко Володимир Вячеславович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т", [Держ. п-во "Держ. наук.-дослід. центр залізн. трансп. Ук-
раїни" (Харків. філ.)]. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-1854 А] УДК 621.331:621.314.6 

6955. Губар О. В. Обґрунтування норм улаштування та утримання колії для 
кривих з радіусами менше 350 метрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Губар Олексій Васильович ; М-во ін-
фраструктури України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 
— Дніпропетровськ, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-5372 А] УДК 625.144.2.03 

6956. Цірук В. Г. Підвищення точності навігаційних систем за рахунок удос-
коналення методів іх корекції та технологічного відпрацювання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.03 "Гіроскопи та навігац. систе-
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ми" / Цірук Віктор Григорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 
[Публіч. АТ "Наук.-виробн. об-ня "Київ. з-д автоматики ім. Г. І. Петровського"]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-4301 А]
 УДК 625.5.025.24 

6957. Чернишова О. С. Підвищення ефективності заходів зі зменшення обме-
жень швидкості руху поїздів, зумовлених станом залізничної колії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Чернишова 
Оксана Сергіївна ; 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—17 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6637 А] УДК 625.1 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 
6958. Алзаб Аєд Хамдан. Модифікований кіробетон для дорожнього будів-

ництва в умовах гарячого клімату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Алзаб Аєд Хамдан ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0006 А] УДК 625.85.06 

6959. Володько О. В. Конструювання та розрахунок дорожнього та аеродром-
ного одягів з нагрівним покриттям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Володько Ольга Ва-
силівна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-3135 А] УДК 625.8 

6960. Думанська В. В. Вдосконалення технології улаштування покриттів з 
фігурних елементів мостіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Думанська Вероніка 
Валентинівна ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-5385 А] УДК 625.88 

6961. Жуков О. О. Проектування асфальтобетонних шарів зносу для міських 
вулиць і доріг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Жуков Олександр Олександрович ; Нац. 
транспорт. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-0157 А] УДК 625.712:625.852.061 

6962. Корольков Р. О. Метод проектування армованих геосинтетичними ма-
теріалами укосів насипів автомобільних доріг : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Корольков 
Роман Олександрович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0225 А] УДК 625.725 

6963. Кужель Н. В. Чисельні методи підвищення ефективності аналізу моделі 
автотранспортного потоку — слідування за лідером : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Кужель Ніна 
Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-3556 А] УДК 625.7/.8 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід і каналізація. 
Освітлювальна техніка 

На ступінь доктора 
6964. Анпілогов П. І. Теоретичні основи, методи та застосування інформа-

ційно-графічного моделювання в автоматизованих системах управління інженер-
ними мережами міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
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[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Анпілогов Павло Іванович ; М-во молоді та 
спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 33—36 (38 назв). — 100 пр. — [2011-0011 А] УДК 004.94:628.17 

6965. Гусєнцова Я. А. Струминна техніка в опалювально-вентиляційних сис-
темах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вен-
тиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Гусєнцова Яна Алімівна ; Донбас. нац. 
акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—32 (34 назви). — 100 пр. — [2010-7043 А] УДК 697.34 

6966. Ковальчук В. А. Розвиток наукових і практичних засад інтенсифікації 
роботи споруд для флотаційної та біологічної очистки стічних вод м'ясопереробних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водо-
постачання, каналізація" / Ковальчук Віктор Анатолійович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування. — Рівне, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32. — 
100 пр. — [2011-3463 А] УДК 628.3:637.5 

На ступінь кандидата 
6967. Атамась Г. М. Технологічний процес отримання цинкового купоросу із 

цинковмісних шламів стічних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Атамась Галина Миколаїв-
на ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 
2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2011-2264 А]
 УДК 628.316.12:546.47 

6968. Пікуль Ю. М. Обґрунтування параметрів водозабору з водоносних пластів 
з перетіканням через літологічні вікна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Пікуль Юрій Миколайо-
вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-1954 А] УДК 628.112.24 

6969. Рибаченко С. О. Аеробна доочитска стічних вод на затоплених фільтрах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопоста-
чання, каналізація" / Рибаченко Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. 
— К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-2776 А] УДК 628.35 

6970. Скорик А. Л. Центрифугуючий пристрій для видалення з води завислих 
речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водо-
постачання, каналізація" / Скорик Анна Леонідівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва 
та архіт. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — 
[2010-6912 А] УДК 628.16 

6971. Шестопалов О. В. Закономірності гідромеханічних процесів утилізації 
твердих відходів содового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Шестопалов 
Олексій Валерійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2125 А]
 УДК 628.4.038:661.333 

629 Техніка транспортних засобів 

На ступінь кандидата 
6972. Писанець О. О. Удосконалення динамічної діангостики структурно-неодно-

рідних деталей ДТЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Писанець Олександр Олек-
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сандрович ; Нац. транспорт. ун-т, [Автомоб.-дор. ін-т Донец. нац. техн. ун-ту]. — К., 
2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6587 А] 

 УДК 629.083 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь доктора 
6973. Макаров В. А. Наукові основи поліпшення курсової стійкості руху 

легкового автомобіля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Макаров Володимир Андрійович ; Нац. 
транспорт. ун-т. — К., 2011. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (42 назв). — 100 пр. 
— [2011-1221 А] УДК 629.331.01 

На ступінь кандидата 
6974. Абдулгазіс А. У. Вплив нестабільності характеристик шин на нерівно-

мірність їхнього навантажування і стійкість руху автомобілів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Абдулгазіс Азіз Умерович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, [Республік. 
вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1121 А] УДК 629.33.027.5.017 

6975. Волощук В. В. Моделювання теплового стану та енергоємності автомо-
більних барабанних гальм і визначення їхніх раціональних конструктивних парамет-
рів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Авто-
мобілі та трактори" / Волощук Віталій Вікторович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, 
[Івано-Фраків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1867 А] 

 УДК 629.33-592.11:519.876.5 
6976. Молодан А. О. Оцінка технічного стану циліндро-поршневої групи дви-

гуна з урахуванням розділення потоків газів, що проходять в картер : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Молодан Андрій Олександрович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. 
— Х., 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1934 А]
 УДК 629.083:621.431 

6977. Рябушенко О. В. Підвищення довговічності шліцьових з'єднань мобільних 
машин : (на прикл. тракторів класу 30 кН) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Рябушен-
ко Олександр Васильович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1248 А] УДК 629.014.2 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь доктора 
6978. Жижко В. В. Удосконалення демпфуючих якостей ресорного підвішу-

вання візків пасажирських вагонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Жижко Вікторія Во-
лодимирівна ; 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. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2010-6746 А] УДК 629.45.027.2 

6979. Хворост М. В. Розвиток наукових основ систем електричної тяги метрополі-
тенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.09 "Елект-
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ротранспорт" / Хворост Микола Васильович ; М-во інфраструктури України, Дніпро-
петров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, 
Держ. н.-д. центр залізн. трансп. України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 42 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 35—39 (47 назв). — 150 пр. — [2011-2906 А] УДК 629.431/.432 

На ступінь кандидата 
6980. Білобородова І. М. Поліпшення гальмівних характеристик рухомого 

складу залізниць за рахунок примусового охолодження робочих елементів дискового 
гальма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Ру-
хомий склад залізниць та тяга поїздів" / Білобородова Ірина Михайлівна ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-6724 А] УДК 629.4-592 

6981. Білухін Д. С. Підвищення експлуатаційних показників систем автома-
тичного регулювання напруги низьковольтних кіл електрорухомого складу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / 
Білухін Дмитро Сергійович ; М-во трансп. та зв'язку України, Дніпропетров. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2010. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-6563 А] 

 УДК 629.423.32:621.3.072.2 
6982. Бугаєнко В. В. Поліпшення тягово-економічних характеристик локомо-

тивів шляхом підвищення коефіцієнту корисної дії системи подачі піску : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад 
залізниць та тяга поїздів" / Бугаєнко Віктор Васильович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля. — Луганськ, 2010. — 25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-6727 А] УДК 629.42 

6983. Воронько О. М. Збільшення міжремонтних пробігів колісних пар локо-
мотивів за рахунок раціонального вибору допускових параметрів зносу коліс : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад 
залізниць та тяга поїздів" / Воронько Олександр Миколайович ; Укр. держ. акад. 
залізн. трансп., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6731 А] УДК 629.4.027.5 

6984. Дегтярьова Л. М. Запобігання сходу з рейок спеціального рухомого 
складу шляхом створення комплексної системи протидії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга 
поїздів" / Дегтярьова Лариса Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 
— Луганськ, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6738 А] УДК 629.4.015 

6985. Кравченко К. О. Обґрунтування резервів підвищення тягових якостей 
локомотива та їх реалізація керуванням ковзання в системі колеса з рейкою : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад 
залізниць та тяга поїздів" / Кравченко Катерина Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 
— 100 пр. — [2010-6763 А] УДК 629.4.032.027:625.03 

6986. Проценко Д. П. Система керування тяговим електроприводом трамвая 
при зміні умов зчеплення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Проценко Дмитро Петрович ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-2000 А] УДК 629.4.028 

6987. Сафронов О. М. Підвищення гальмівної ефективності пасажирських 
вагонів шляхом удосконалення процесів функціонування дискових гальм : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад за-
лізниць та тяга поїздів" / Сафронов Олександр Михайлович ; Держ. п-во "Держ. наук.-
дослід. центр. залізн. трансп. України", [Держ. екон.-технол. ун-т трансп. М-ва трансп. та 
зв'язку України, Держ. п-во "Укр. НДІ вагонобудування" М-ва пром. політики Ук-
раїни]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2010-6439 А] УДК 629.4.077-592.11 

6988. Тіщенко В. С. Удосконалення методів розрахунку експлуатаційних на-
вантажень та зносів колінчатих валів локомотивних енергетичних установок : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад 
залізниць та тяга поїздів" / Тіщенко Вадим Сергійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. 
— Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-7105 А]
 УДК 629.424.3 

6989. Фомін О. В. Удосконалення конструкцій залізничних піввагонів з метою 
зниження матеріалоємності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Фомін Олексій Вікторо-
вич ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2010-7109 А] УДК 629.463.65.02 

6990. Чубикало М. Б. Удосконалення систем повітропостачання сучасного тя-
гового рухомого складу за рахунок використання компресорів нового типу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад 
залізниць та тяга поїздів" / Чубикало Михайло Борисович ; Укр. держ. акад. залізн. 
трансп. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-2037 А] УДК 629.4.064.2 

6991. Якимець С. М. Структура та режими функціонування тягового електро-
технічного комплексу двохосьових електровозів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Яки-
мець Сергій Миколайович ; Кременчуц. нац. ун-т імені Михайла Остроградського. — 
Кременчук (Полтав. обл.), 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-2126 А] УДК 629.423.1 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь доктора 
6992. Кирюхін О. Л. Удосконалення функціональних властивостей систем ут-

римання та стабілізації валопроводів суднових турбінних установок : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. уста-
новки" / Кирюхін Олександр Львович ; Одес. нац. мор. акад., [Акад. військ.-морськ. 
сил ім. П. С. Нахімова М-ва оборони України]. — Одеса, 2011. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—32 (29 назв). — 100 пр. — [2011-2507 А] УДК 629.5.064 

На ступінь кандидата 
6993. Дао Мінь Куан. Удосконалення режимів роботи суднового асинхронно-

го дизель-генератора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Дао Мінь Куан ; Одес. нац. мор. акад. 
— Одеса, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2418 А]
 УДК 629.5.064:621.313.332 

6994. Кар'янський С. А. Технічне вдосконалення рефулерних суден : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та 
ремонт засобів трансп." / Кар'янський Сергій Анатолійович ; Одес. нац. мор. акад. — 
Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-5698 А]
 УДК 629.5.016 
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6995. Ліщук О. М. Проектування суднових конструкцій із врахуванням кон-
центрацій напружень та місцевих підкріплень : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Ліщук 
Огнєслав Михайлович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — 
Миколаїв, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-1652 А] УДК 629.5.023.4 

6996. Новошицький А. В. Розробка технології та устаткування для виготов-
лення тонкостінних гнутих профілів для суден : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Ново-
шицький Антон Володимирович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макаро-
ва. — Миколаїв, 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — 
[2011-2687 А] УДК 629.5.042:621.981 

6997. Панкова О. В. Визначення характеристик транспортного судна, що пе-
ревозить вантажі послідовними рейсами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Панкова Ольга Во-
лодимирівна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2011. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (25 назв). — 110 пр. — [2011-2714 А] 

 УДК 629.542.01 
6998. Ткаченко І. В. Суднова технологія гідродинамічної сепарації паливних 

сумішей на основі води : автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Ткаченко Іван Володими-
рович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-2866 А] УДК 629.5.083.7:662.613 

6999. Фам Ван Туан. Удосконалення технології виправлення загальних за-
лишкових деформацій корпусів суден з урахуванням їх міцнісних і морехідних якос-
тей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструю-
вання та будування суден" / Фам Ван Туан ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала 
Макарова. — Миколаїв, 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 
110 пр. — [2011-6417 А] УДК 629.5.017 

7000. Цикало Н. В. Конструктивно-технологічне удосконалення надбудов та кор-
пусів морських транспортних суден на основі гофрованих елементів і великогабаритних 
листів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Кон-
струювання та будування суден" / Цикало Наталя Вікторівна ; Нац. ун-т кораблебу-
дування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2011. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—
21 (12 назв). — 110 пр. — [2011-2916 А] УДК 629.5.023:621.98 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  
Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь доктора 
7001. Дячук І. Д. Теоретико-методологічне обґрунтування інноваційної стра-

тегії розвитку космічної галузі України в контексті глобалізації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Дячук Ірина Дмитрівна ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та 
історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 
(45 назв). — 100 пр. — [2011-3296 А] УДК 330.341.1:629.78](477) 

7002. Зайцев В. Є. Підготовка і організація авіаційного заготівельно-штампу-
вального виробництва на основі CALS-технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. 



   

 
427

апаратів" / Зайцев Віталій Єгорійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 33 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30 
(47 назв). — 100 пр. — [2011-2465 А] УДК 629.7.02:621.7.043/.044:004.896 

7003. Чесноков О. В. Наукові основи технологічної підготовки виробництва 
деталей літальних апаратів з вуглець-вуглецевих композиційних матеріалів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та 
випробування літал. апаратів" / Чесноков Олексій Вікторович ; Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. 
— Х., 2011. — 37, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (57 назв). — 
100 пр. — [2011-0584 А] УДК 629.7.02:67.02 

На ступінь кандидата 
7004. Божко Д. В. Формування технологічних маршрутів у аерокосмічному ви-

робництві на основі інформаційного аналізу функціональних взаємозв'язків у ви-
робничій системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / Божко Дмитро 
Валерійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2011-1686 А]
 УДК 629.7.02 

7005. Борисова О. С. Удосконалення способів дозування енергії при фініш-
ному термоімпульсному очищенні прецизійних деталей літальних апаратів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та 
випробування літал. апаратів" / Борисова Ольга Сергіївна ; Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2011-2314 А] УДК 629.7.01:621.78 

7006. Васік Мохаммед Алі Хуссейн. Методи керування безпілотним літаль-
ним апаратом на основі оптико-електронної вимірювальної системи : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси ке-
рування" / Васік Мохаммед Алі Хуссейн ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-2334 А] УДК 629.73.072.1:681.51 

7007. Гагауз П. М. Проектування раціональних панелей обшивки літальних 
апаратів із композиційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / Га-
гауз Павло Миронович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. 
ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-7041 А]
 УДК 629.735.33.023.2 

7008. Гордєєв М. Г. Сплайн-фільтр Калмана обробки траєкторної інформації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація 
та упр. рухом" / Гордєєв Микита Георгійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3190 А] УДК 681.783 

7009. Дорошенко К. В. Газодинамічний вплив на течію у вентиляторі двокон-
турного газотурбінного двигуна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Дорошенко Катерина Вікто-
рівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 
100 пр. — [2011-3272 А] УДК 629.73.03 

7010. Касем Аббуд Махді. Методи підвищення точності систем попередження 
зіткнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "На-
вігація та упр. рухом" / Касем Аббуд Махді ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3415 А] УДК 629.7.05 
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7011. Квасюк С. Л. Виявлення радіолокаційних сигналів на основі сплайн-пе-
ретворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "На-
вігація та упр. рухом" / Квасюк Сергій Леонідович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3419 А] УДК 629.7.066 

7012. Кірєєв І. Ю. Технологія намотування композитних крил малого подов-
ження безпілотних літальних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / Кірєєв 
Ігор Юлійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-3438 А] УДК 629.73.025 

7013. Колтун С. К. Підвищення якості виготовлення робочих лопаток компре-
сора ГТД з титанових сплавів на основі комплексної формоутворюючої технології : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., 
вир-во та випробування літал. апаратів" / Колтун Сергій Костянтинович ; Нац. аеро-
косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 17 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 120 пр. — [2011-2531 А] УДК 629.7.036.3 

7014. Маслова А. І. Вплив змінності аеродинамічного моменту на рух гравіта-
ційно-стабілізованих космічних апаратів відносно центру мас : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Мас-
лова Анна Іванівна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка, [Ін-т техн. 
механіки]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-1932 А] УДК 629.783.015 

7015. Мохаммед Рамаід Жаркан. Моделювання фізико-механічних характе-
ристик трансверсально-армованих шаруватих композиційних матеріалів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. 
твердого тіла" / Мохаммед Рамаід Жаркан ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсько-
го "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
100 пр. — [2011-1715 А] УДК 629.7.023.2 

7016. Смирнов В. М. Проектування систем захисту повітрозабірників силових 
установок літаків від попадання сторонніх предметів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування 
літал. апаратів" / Смирнов Валерій Михайлович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2010-7097 А] УДК 629.735.33.036 

7017. Смовзюк Л. В. Конструктивно-технологічні рішення відновлення несучої 
здатності пошкоджених панелей обшивки літака шляхом приформування композитної 
накладки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проек-
тув., вир-во та випробування літал. апаратів" / Смовзюк Ліна Володимирівна ; Нац. аеро-
косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2010-6995 А] УДК 629.735.33.023.2 

7018. Ставиченко В. Г. Метод урахування температурного напружено-дефор-
мованого стану у розрахунках на міцність панелей обшивки із шаруватих компо-
зитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проек-
тування, вир-во та випробування літал. апаратів" / Ставиченко Вадим Григорович ; Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2010-6676 А] УДК 629.735 

7019. Тараненко І. М. Метод розрахунку температурного напружено-дефор-
мованого стану композитних стрингерів панелей обшивки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування 



   

 
429

літал. апаратів" / Тараненко Ігор Михайлович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2010. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-7154 А] УДК 629.735.01 

7020. Юцкевич С. С. Прогнозування несучої здатності матеріалу обшивки 
літального апарату за показниками еволюції деформаційного рельєфу поверхневого 
шару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., 
вир-во та випробування літал. апаратів" / Юцкевич Святослав Сергійович ; Нац. 
авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-1436 А] УДК 629.735.023.2.015.4 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.  
Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 
7021. Мазепа В. Г. Лісові насадження Західного і Малого Полісся в умовах аеро-

техногенного забруднення та особливості ведення господарства в них : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / 
Мазепа Василь Григорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — 
Львів, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2011-2626 А]
 УДК 630*6(477.41/.42):504.5 

7022. Пастернак В. П. Біопродуктивність лісів півчнічного сходу України в 
контексті змін клімату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. таксація"; 06.03.03 "Лісознав. і лісів-
ництво" / Пастернак Володимир Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України. — К., 2011. — 41 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (48 назв). — 100 пр. 
— [2011-2722 А] УДК 630*5:630*62 

7023. Плугатар Ю. В. Екологічні основи збалансованого використання ресурсів 
лісових екосистем Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Плугатар Юрій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т агроекології і економіки природокористування. — К., 2011. — 43 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (66 назв). — 100 пр. — [2011-1165 А] 

 УДК 630*18(477.75) 

На ступінь кандидата 
7024. Андреєва О. Ю. Особливості поширення соснових пильщиків та наслід-

ки їх впливу на деревостани Центрального Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Андреєва Олена 
Юріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Житомир. нац. 
агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2252 А] 

 УДК 630*56:595.793](477.41/.42) 
7025. Висоцька Н. Ю. Комплексна оцінка успішності інтродукції видів роду 

PICEA Dietr. в умовах Сходу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Висоцька Наталя 
Юріївна ; Укр. ордена "Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Ви-
соцького. — Х, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2010-6568 А] УДК 630*232:582.475](477.52/.6) 
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7026. Казимир М. М. Козуля європейська (Capreolus capreolus L.) в лісомис-
ливському господарстві природних районів Львівщини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Кази-
мир Михайло Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". 
— Львів, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. 
— [2011-3391 А] УДК 630*15:599.735.34](477.87) 

7027. Кухарська М. О. Біологічні та екологічні особливості видів роду Catalpa 
Scop. і перспективи їх використання в озелененні м. Києва : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / 
Кухарська Марія Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — К., 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-2582 А] УДК 630*233:582.916.31](477-25) 

7028. Остудімов А. О. Гінкго дволопатеве в Україні: насінний потенціал, особ-
ливості вирощування та використання садивного матеріалу : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / 
Остудімов Анатолій Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т 
України". — Львів, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-2705 А] УДК 630*232:582.46](477) 

7029. Святецька А. В. Екологічні особливості реабілітації радіоактивно за-
бруднених земель шляхом залісення : (на прикл. зони безумов. (обов'язк.) відселен-
ня) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-
логія" / Святецька Алла Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології 
і економіки природокористування. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-0466 А] УДК 630*18 

7030. Скольський І. М. Особливості культивування видів роду Ulmus L. у на-
садженнях Західного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Скольський Ігор 
Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2822 А] 

 УДК 630*232:582.635.1](477.8) 
7031. Теліш П. С. Еколого-географічні основи комплексного використання 

лісових ресурсів Верхньодністровських Бескидів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. геогр. наук. : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. 
природ. ресурсів" / Теліш Павло Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2011-1012 А] 

 УДК 630*8 
7032. Ходаш А. М. Надземна фітомаса дуба звичайного у полезахисних лісо-

вих смугах Східного Полісся і Центрального лісостепу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. таксація" / 
Ходаш Андрій Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. 
— К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2010-7276 А]
 УДК 630*53:582.632.2 

7033. Шитюк К. Ф. Оцінка можливості лісокористування в зоні радіоактивного 
впливу ЧАЕС на основі закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових біогеоценозах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіо-
логія" / Шитюк Костянтин Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. 
НДІ с.-г. радіології, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України]. — К., 
2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2011-1272 А] УДК 630*:621.039 
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631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 
7034. Ларіна Я. С. Маркетингові стратегії розвитку підприємств аграрного 

сектору України: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ларіна Яро-
слава Степанівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (39 назв). — 100 пр. — [2010-7031 А] 

 УДК 631.1.027(477) 
7035. Моссаковський В. Б. Становлення бухгалтерського обліку в сільському 

господарстві України : (теорія, орг., практика) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра екон. наук. : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Моссаковський 
Валерій Борисович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Київ. славіст. ун-т]. — 
К., 2011. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—27 (57 назв). — 100 пр. — [2011-0927 А]
 УДК 631.162:657.6 

На ступінь кандидата 
7036. Борович О. В. Облік та аналіз непрямих витрат сільськогосподарських під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Борович Оксана Василівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко-
номіки". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2010-6685 А] УДК 631.162:657.471 

7037. Бутова О. В. Інвестиційно-інноваційне забезпечення ефективного функ-
ціонування аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бутова Ольга Василівна ; Луган. нац. 
аграр. ун-т. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2010-7285 А] УДК 631.11:330.34.1 

7038. Ващук О. В. Логістичні аспекти підвищення ефективності збуту продук-
ції рослинництва аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ващук Ольга Воло-
димирівна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. 
ун-т економіки і торгівлі"]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2337 А] УДК 631.14:658.8 

7039. Вовк М. В. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Вовк Мирослава Василівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6569 А] 

 УДК 631.164.23 
7040. Гаркуша С. А. Організаційно-економічні основи оцінки фінансового стану 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гаркуша Сергій Анатолійо-
вич ; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-3157 А] УДК 631.16 

7041. Гилка М. Д. Динаміка та структурні зміни основного капіталу сільсько-
господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Гилка Марина 
Дмитрівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1301 А] УДК 631.11 

7042. Голуб Н. О. Облік і контроль витрат на поліпшення земель сільськогос-
подарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Голуб Наталія Олександрівна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2011-2392 А] УДК 631.162:332.2 

7043. Гордійчук А. І. Ефективне функціонування сільськогосподарських під-
приємств на інноваційній основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гордійчук Антоніна Іванівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2402 А] 

 УДК 631.11:330.341.1 
7044. Гребеннікова А. А. Інноваційно-інвестиційне забезпечення виробничої 

діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гребеннікова 
Альона Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2011-1592 А] 

 УДК 631.15:658.152](477) 
7045. Дегтяренко А. В. Управління фінансовими ресурсами сільськогоспо-

дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дегтяренко Андрій В'ячеславович ; Харків. 
нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. 
— [2010-6887 А] УДК 631.162 

7046. Домаскіна М. А. Оптимізація галузевої структури та розмірів фермерських гос-
подарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Домаскіна Марина Анатоліївна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. 
— Миколаїв, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-3268 А] УДК 631.11 

7047. Дьячук І. В. Вдосконалення маркетингових комунікацій на підприємствах 
агропромислового комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дьячук Ірина Віталіївна ; 
Східноєвроп. ун-т економіки і менедж. — Черкаси, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 130 пр. — [2011-1312 А] УДК 631.11:658.8](477) 

7048. Загній Д. М. Соціально-економічні основи управління використанням 
земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Загній 
Дмитро Миколайович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2011-3332 А] 

 УДК 631.15:332.33 
7049. Замлинський В. А. Облікове забезпечення використання основних засобів 

на сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Замлинський Віктор 
Анатолійович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Одес. держ. аграр. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — К., 2010. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2010-7130 А] УДК 631.162:658.27 
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7050. Зима Ю. П. Облік і контроль державного фінансування сільськогоспо-
дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Зима Юлія Петрівна ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки", [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та про-
довольства України]. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2011-0784 А] УДК 631.162:657 

7051. Киричок О. В. Формування ресурсного потенціалу сільськогосподар-
ських підприємств з урахуванням нематеріальних активів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кири-
чок Олена Валеріївна ; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3428 А] УДК 631.11:657.421.3 

7052. Клименко С. О. Управління формуванням і використанням капіталу пе-
реробних піприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Клименко Світлана Олександрівна ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 120 пр. 
— [2011-3448 А] УДК 631.16 

7053. Кобилянська О. М. Виробничі ризики сільськогосподарських підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Кобилянська Оксана Мирославівна ; Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-2514 А] УДК 330.131.7:631.11 

7054. Косторной С. В. Управління капіталом у сільськогосподарських підприємствах 
в умовах орендних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Косторной Сергій Володимиро-
вич ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва 
аграр. політики України]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 
100 пр. — [2010-7023 А] УДК 631.162:332.28 

7055. Кравець І. В. Інноваційний розвиток підприємств галузі свинарства : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Кравець Ірина Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-1625 А] УДК 330.341.1:[631.11:636.4 

7056. Кушнірук Г. В. Стратегія розвитку підприємств аграрної сфери прикор-
донних територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кушнірук Галина Володимирівна ; Львів. 
нац. аграр. ун-т. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-0263 А] УДК 631.11(477-04) 

7057. Лобова Н. В. Управління економічною стійкістю сільськогосподарських 
товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Лобова Наталія Вікторівна ; Полтав. держ. аграр. акад., [Дніпро-
петров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики і продовольства України]. — Полтава, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1340 А]
 УДК 631.115.31 

7058. Мігульов О. В. Інформатизація в агрономії: історія становлення і роз-
витку (60-ті рр. ХХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Мігульов Олександр Володи-
мирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1536 А] УДК 631:004]"19/20" 
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7059. Морозова Г. С. Економічний механізм сталого розвитку сільськогоспо-
дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Морозова Ганна Сергіївна ; Харків. нац. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-6902 А] УДК 631.15 

7060. Олійник О. Р. Підвищення ефективності підприємств цукробурякового 
підкомплексу АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Олійник Ольга Романівна ; Нац. наук. 
центр "Ін-т аграр. економіки", [Тернопіл. ін-т агропром. вир-ва Нац. акад. аграр. наук 
України]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 
— [2010-7249 А] УДК 631.15:633.63 

7061. Пєрєдєрієва С. О. Фінансово-економічний механізм санації аграрних під-
приємств в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пєрєдєрієва Світлана Олександ-
рівна ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2010-7308 А] УДК 631.11 

7062. Плотник О. Д. Формування та розвиток економічного потенціалу аг-
рарних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Плотник Ольга Дмитрівна ; Полтав. 
держ. аграр. акад. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-0397 А] УДК 631.164 

7063. Радова О. В. Активізація розвитку та підвищення конкурентоспромож-
ності сільськогосподарських кооперативів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Радова Олена Валеріїв-
на ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т, [Одес. держ. екон. ун-т]. — Миколаїв, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2003 А] 

 УДК 631.115.8:339.137.2 
7064. Смолій Л. В. Інвестиційне забезпечення розвитку буряківництва у сіль-

ськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Смолій Людмила 
Василівна ; Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1390 А] 

 УДК 631.164.23:633.63 
7065. Степенко О. В. Управління маркетинговою діяльністю в сільськогоспо-

дарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Степенко Олексій Вікторович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2011-1391 А] УДК 631.1.027 

7066. Ульянченко Н. В. Формування та ефективність витрат у сільськогоспо-
дарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ульянченко Наталія Володимирівна ; 
Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Біла 
Церква (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2011-0541 А] УДК 631.162:657.471 

7067. Ходаківська Л. О. Розвиток внутрішньогосподарських відносин в сіль-
ськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ходаківська Лілія Олександрів-
на ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-2908 А] УДК 631.11:338.512 
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7068. Чернякова В. О. Ефективність використання персоналу у сільськогоспо-
дарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чернякова Вікторія Олександрівна ; 
Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0583 А] УДК 631.158:005.95 

7069. Чорнобай Л. М. Інфраструктурне забезпечення ефективного функціо-
нування сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чорнобай Лариса 
Михайлівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. 
ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2935 А] УДК 338.43:631.11](477) 

7070. Юрченко О. Ю. Якість менеджменту в сільськогосподарських підприємствах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Юрченко Олексій Юрійович ; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 130 пр. — [2010-7000 А] 

 УДК 631.158:005 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь доктора 
7071. Головач І. В. Механіко-технологічне обґрунтування вібраційного вико-

пування коренеплодів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Головач Іван Володими-
рович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 49 с., 
включ обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 42—46 (40 назв). — 130 пр. — [2011-0101 А]
 УДК 631.356.2 

7072. Тищенко С. С. Основи проектування адаптивних поверхонь робочих 
органів для диференціації процесів обробітку ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
Тищенко Сергій Сергійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 
К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр. : с. 34—38 (40 назв). — 100 пр. — [2011-1403 А]
 УДК 631.31 

На ступінь кандидата 
7073. Вороновський І. Б. Підвищення ефективності експлуатації машинно-

тракторних агрегатів в умовах запиленості повітря технологічним середовищем : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби 
механізації с.-г. вир-ва" / Вороновський Ігор Богданович ; Таврійс. держ. агротехнол. 
ун-т. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — [2011-3138 А] УДК 631.372:66.067.3 

7074. Герасимчук Г. А. Обґрунтування параметрів комбінованого однодиско-
вого копача кормових буряків : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Герасимчук Галина Андріїв-
на ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2011-0713 А] 

 УДК 631.356.2 
7075. Дубчак Н. А. Обґрунтування параметрів та режимів роботи очисника во-

роху кормових буряків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Дубчак Наталія Андріїв-
на ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-
тування України "Бережан. агротехн. ін-т" Кабінету Міністрів України]. — Терно-
піль, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2011-3284 А]
 УДК 631.361:633.41 

7076. Іванюта М. В. Удосконалення конструкції котків комбінованого 
ґрунтообробного агрегату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Іванюта Михайло Ва-
сильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Кабінет Міністрів 
України, Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — К., 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0175 А] УДК 631.314 

7077. Калінін Є. І. Підвищення ефективності експлуатації орного агрегату на 
агрофоні підвищеної вологості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Калінін Євген Іва-
нович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0799 А] УДК 631.311 

7078. Корчак М. М. Обґрунтування технологічних параметрів подрібнювача 
рослинних залишків грубостеблових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Кор-
чак Микола Миколайович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т 
М-ва аграр. політики України]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2011-0226 А] УДК 631.358 

7079. Кригуль Р. Є. Ідентифікація конфігурації парку автомобілів у проектах 
створення транспортної інфраструктури бурякоприймальних пунктів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та 
прогр." / Кригуль Роман Євгенович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2010. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6765 А] 

 УДК 631.35:633.41 
7080. Мартинюк В. Л. Обґрунтування технологічного процесу та параметрів 

робочих органів картоплесаджалки з порційним внесенням добрив : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби ме-
ханізації с.-г. вир-ва" / Мартинюк Віктор Леонідович ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Луц. 
нац. техн. ун-т]. — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-1928 А] УДК 631.332.7 

7081. Примаков О. А. Обґрунтування технологічного процесу та параметрів 
технічних засобів для збирання стебел конопель : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 
Примаков Олег Аркадійович ; Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації 
сіл. госп-ва", Нац. акад. аграр. наук України, [Ін-т луб'ян. культур]. — Глеваха (Київ. обл.), 
2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-0962 А] 

 УДК 631.358:633.522 
7082. Сисоліна І. П. Обґрунтування конструкції та параметрів шнекового ту-

кового апарата рівномірного висіву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Сисоліна 
Ірина Петрівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Кіровоград. нац. техн. 
ун-т]. — Тернопіль, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-0479 А] УДК 631.331 

7083. Скофенко С. М. Підвищення ефективності експлуатації орного агрегату 
при нестійкому русі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Скофенко Сергій Мико-
лайович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 300 пр. — [2010-6822 А] 

 УДК 631.31.072 
7084. Фльонц І. В. Обґрунтування параметрів поздовжніх транспортерів-сепа-

раторів коренезбиральних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Фльонц Ігор 
Володимирович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України "Бережан. агротехн. ін-т"]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0555 А] УДК 631.356.2 

7085. Хоменко С. М. Обґрунтування параметрів робочих органів машини для 
внесення твердих органічних добрив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Хоменко Сергій 
Михайлович ; Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва" Нац. 
акад. аграр. наук України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Глеваха (Київ. обл.), 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-1268 А]
 УДК 631.333 

7086. Шкрегаль О. М. Обґрунтування параметрів процесу і енергозберігаю-
чих робочих органів культиваторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Шкрегаль Олек-
сандр Миколайович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 
2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1110 А] 

 УДК 631.316 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 
7087. Коковіхін С. В. Теоретичні основи та агроекологічне обґрунтування 

заходів оптимізації продукційних процесів рослин у зрошуваних агрофітоценозах 
Південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Коковіхін Сергій Васильович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т землеробства півд. регіону Нац. акад. аграр. 
наук України]. — Херсон, 2010. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 
(46 назв). — 100 пр. — [2010-6462 А] УДК 633/635:631.6](477.72) 

На ступінь кандидата 
7088. Гапріндашвілі Н. А. Обґрунтування використання нових антиоксидант-

них препаратів природного походження для тривалого зберігання плодів груші : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. 
оброб. продуктів рослинництва" / Гапріндашвілі Нона Арчилівна ; Нац. ун-т біо-
ресурсів і природокористування України, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. 
політики та продовольства України]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3155 А] УДК 631.563:634.13 

7089. Герус Л. В. Поліморфізм біологічних та господарських ознак підвищен-
ня гібридів селекції ННЦ "ІВІВ ім. В. Є. Таїрова" : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Герус Людмила Васи-
лівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і вино-
робства ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2010-6490 А] УДК 631.52:634.8 
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7090. Герц Н. В. Біологія цвітіння та ембріологія видів роду Acer L. у зв'язку зі змі-
ною статі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Бо-
таніка" / Герц Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холод-
ного, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 110 пр. — [2011-3164 А] 

 УДК 631.547.4:582.746.51 
7091. Глоба О. В. Теплогідродинамічні процеси у плівкових випарних апара-

тах для яблучного соку : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Глоба Олександр 
Вікторович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0715 А] УДК 631.577:536.242 

7092. Єрьоміна Т. А. Вплив систем обробітку й удобрення на родючість чор-
нозему звичайного та продуктивність сівозміни в Північному Степу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / 
Єрьоміна Тетяна Анатоліївна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. 
наук України", [Ін-т олійних культур]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6339 А] УДК 631.51+631.8]:631.452 

7093. Івко Ю. О. Створення вихідного матеріалу для селекції ріпаку в умовах 
центрального Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Івко Юлія Олександрівна ; Сум. 
нац. аграр. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3374 А] УДК 631.529:633.85](477.4) 

7094. Казюта А. О. Вплив передпопередників на продуктивність цукрових бу-
ряків у короткоротаційних сівозмінах лівобережної частини Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / 
Казюта Алла Олексіївна ; Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т 
ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Дніпропетровськ, 
2011. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0817 А] 

 УДК 631.582:633.63](477.5) 
7095. Коджебаш В. Ф. Оптимізація елементів технології вирощування топі-

намбура в заплавах степової зони Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Коджебаш Владислав 
Федорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Одес. держ. аграр. 
ун-т]. — Херсон, 2010. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-6499 А] УДК 631.5:635.21 

7096. Козленко О. М. Продуктивність ярих олійних культур залежно від еле-
ментів технології вирощування в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Козлен-
ко Олексій Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0217 А]
 УДК 631.5:633.85](477) 

7097. Костогриз Л. А. Добір за морфологічними ознаками для створення ви-
хідних матеріалів цукрових буряків з округлою формою коренеплоду : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 
Костогриз Леонід Анатолійович ; Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків Нац. акад. 
аграр. наук України. — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 
100 пр. — [2010-6615 А] УДК 631.527:633.63 

7098. Мізяк А. О. Вплив листової форми філоксери на продуктивність виноградної 
рослини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук. : [спец.] 06.01.08 "Ви-
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ноградарство" / Мізяк Артем Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 
ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта (АР Крим), 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 110 пр. — [2011-0922 А] УДК 631.52:634.8 

7099. Піпан Х. М. Історія становлення та розвитку селекції пшениці озимої в 
Україні (кінець ХІХ − початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с. -г. наук : [спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. наук" / Піпан Христина Мирославівна ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2010. — 21 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6787 А] 

 УДК 631.52:633.11"324"(477)"18/20" 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи насаджень. 
Оцінювання ділянки 

На ступінь доктора 
7100. Кошевський І. І. Еколого-біологічне обґрунтування заходів захисту 

зернобобових культур від несправжньої борошнистої роси в різних грунтово-
кліматичних зонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 
[спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Кошевський Іван Ілліч ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр: с. 38—42 
(48 назв). — 100 пр. — [2010-7229 А] УДК 631.95:632.4:633.1 

7101. Таргоня В. С. Біотехнологічні основи створення сільськогосподарських 
біоконверсних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Таргоня Василь Сергійович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — К., 2011. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 35—42 (56 назв). — 100 пр. — [2011-1261 А] УДК 631.95:631.86 

На ступінь кандидата 
7102. Діденко Г. С. Екотоксикологічне обґрунтування застосування гербіцидів 

на посівах сої в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Діденко Галина Сергіївна ; Ін-т захисту рослин 
Нац. акад. аграр. наук України. — К., 2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-2430 А] УДК 631.95:632.954](292.485)(477) 

7103. Долженчук В. І. Агроекологічний стан ґрунтового покриву Рівненської 
області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-
логія" / Долженчук Віктор Іванович ; М-во аграр. політики та продовольства Украї-
ни, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Житомир, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2011-2438 А] 

 УДК 631.95:631.4](477.81) 
7104. Никитюк О. А. Науково-методичні основи екологічної безпеки сільсько-

господарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Никитюк Олександр Андрійович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т агроекології і економіки природокористування, [Держ. п-во "Укр. н.-д. 
і навч. центр пробл. стандартизації, сертифікації та якості]. — К., 2010. — 41 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (46 назв). — 100 пр. — [2010-7139 А]
 УДК 631.95:006.83 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 
7105. Бабич О. А. Комплекс фітонематод агроценозів хмелю та заходи регу-

ляції їх чисельності в зоні Полісся та Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Бабич Олександр 
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Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6683 А] 

 УДК 632.651:633.791(477) 
7106. Вихованець В. Я. Шкідливість бур'янів та заходи захисту посівів ріпаку 

озимого в умовах Прикарпаття України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Вихованець Віктор Ярославович ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Сте-
фаника]. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (3 назви). — 100 пр. — 
[2011-1294 А] УДК 632.51:633.854.79 

7107. Марус О. А. Обґрунтування біотехнологічного процесу виробництва 
трихограми з пневматичним калібруванням яєць зернової молі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Марус 
Олег Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2221 А] 

 УДК 606:632.937.3 
7108. Романко В. О. Токсикологічне обґрунтування фумігації плодової продукції від 

шкідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Енто-
мологія" / Романко Володимир Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
захисту рослин, [Закарпат. терит. центр. карантину рослин]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0438 А] УДК 632.934.2 

633/635 Рослинництво загалом 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь доктора 
7109. Рудник-Іващенко О. І. Управління процесом формування врожайності 

зерна проса посівного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Рудник-Іващенко Ольга Іванівна ; Ін-т біоенергет. 
культур і цукр. буряків Нац. акад. аграр. наук, [ННЦ "Ін-т землеробства"]. — К., 
2010. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—42 (32 назви). — 100 пр. — [2010-6590 А]
 УДК 633.171:631.526.3 

На ступінь кандидата 
7110. Антал Т. В. Продуктивність пшениці ярої твердої залежно від елементів 

технології вирощування в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Антал Тетяна 
Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2010. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6601 А] 

 УДК 633.11"321":631.58](477) 
7111. Іванів М. О. Агроекологічна оцінка гібридів кукурудзи різних груп стиг-

лості в умовах Південного Степу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Іванів Микола Олександрович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2080 А] УДК 633.15:631.6.03 

7112. Каменщук Б. Д. Кормова продуктивність гібридів кукурудзи різних груп 
стиглості залежно від строку сівби та умов вирощування в зоні Лісостепу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 
луківництво" / Каменщук Богдан Дмитрович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики України, Ін-т кормів Нац. акад аграр. наук України. — Вінниця, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — [2011-0188 А] УДК 633.15(477.4) 
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7113. Каращук С. В. Продуктивність та якість зерна сортів ячменю ярого за-
лежно від фону живлення в умовах південного Степу України : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Каращук 
Світлана Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т земле-
робства півден. регіону Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0821 А] 

 УДК 633.16"321":631.52:631.81(477.7) 
7114. Кимак Я. В. Продуктивність пшениці озимої за різних строків сівби і 

норм висіву в умовах північного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Кимак Ярослав Володимирович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України". — К., 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0195 А] 

 УДК 633.11(477.4) 
7115. Кушніренко М. І. Продуктивність тритикале ярого залежно від елементів 

технології вирощування в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кушнірен-
ко Микола Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1335 А] 

 УДК 633.14"321"(477) 
7116. Лозінська Т. П. Адаптивний потенціал сучасного сортименту пшениці 

м'якої ярої та використання його в селекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Лозінська Тетяна Пав-
лівна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Нац. акад. аграр. наук України, [Біло-
церків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2613 А] УДК 633.11:631.527 

7117. Пелех Л. В. Оптимізація технологічних прийомів вирощування вівса в суміс-
них посівах з капустяними та бобовими культурами в умовах правобережного Лісостепу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормо-
виробництво і луківництво" / Пелех Людмила Вікторівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, 
М-во аграр. політики та продовольства України, Ін-т кормів, Нац. акад. аграр. наук 
України. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. 
— [2011-0382 А] УДК 633.13:631.82]:636.085.51 

7118. Тараненко С. В. Ефективність бакових сумішей гербіцидів на посівах 
зернових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.01 "Заг. землеробство" / Тараненко Сергій Володимирович ; Дніпропетров. держ. 
аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики та продовольства Украї-
ни]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-2192 А] УДК 633.1:632.954 

7119. Федорович Г. Т. Урожайність і якість соризу залежно від ланки сівозміни, 
строку сівби та системи живлення в умовах півдня України : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Федорович Гали-
на Тимофіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Миколаїв. держ. 
аграр. ун-т]. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2010-6314 А] УДК 633.174:631.8](477.7) 

7120. Хахула В. С. Оптимізація агротехнічних заходів вирощування пшениці 
озимої в умовах правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Хахула Валерій Семено-
вич ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, М-во аграр. політики України, Ін-т кормів, Нац. акад. 
аграр. наук України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0561 А] 

 УДК 633.11"324":631.52 
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7121. Шевченко С. М. Мінливість якості та способи післязбиральної обробки 
насіння гібридів кукурудзи цукрової в умовах північного Степу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насін-
ництво" / Шевченко Сергій Михайлович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Нац. 
акад. аграр. наук України, [Ін-т зерн. госп-ва]. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2947 А] 

 УДК 633.15:631.53.02 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини  

На ступінь кандидата 
7122. Виговський І. В. Продуктивність злаково-бобових травосумішок залеж-

но від їх складу і удобрення на еродованих землях, виведених під залуження в умо-
вах Лісостепу західного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Виговський Ігор Вікторович ; 
Вінниц. нац. аграр. ун-т, М-во аграр. політики України, Ін-т кормів, Нац. акад. аграр. 
наук України, [Ін-т землеробства і тваринництва зах. регіону]. — Вінниця, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0074 А] 

 УДК 633.2:631.811.98 
7123. Дробітько О. М. Оптимізація елементів технології вирощування сої та 

кукурудзи у південно-західній частині Степу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Дробітько Олексій 
Миколайович ; М-во аграр. політики України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т кормів. — Вінниця, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — [2010-6742 А] УДК 633.34+633.15](477.44) 

7124. Казанок О. О. Продуктивність сортів сої залежно від режиму зрошення 
та фону живлення в умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Казанок Олександр Олександро-
вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т землеробства півд. 
регіону Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-1899 А] УДК 633.34:631.52:631.6 

7125. Мигаль І. Б. Формування продуктивності сої залежно від біологічних 
особливостей сорту, норм висіву насіння та рівня мінерального живлення в умовах 
Лісостепу західного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Мигаль Ігор Богданович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, 
М-во аграр. політики України, Ін-т кормів Нац. акад. аграр. наук України, [Львів. 
нац. аграр. ун-т]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— 100 пр. — [2011-0315 А] УДК 633.34(477.4) 

7126. Ревтьо М. В. Формування високопродуктивних агрофітоценозів багато-
річних трав на землях, вилучених із обробітку, в південному Степу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Ревтьо Ми-
кола Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т землеробст-
ва півден. регіону Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6534 А] УДК 633.2.03(477.7) 

7127. Товстошкур В. М. Продуктивність багаторічних травостоїв за різних 
способів їх створення та удобрення в Лівобережному Лісостепу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луків-
ництво" / Товстошкур Віталій Миколайович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 
Нац. акад. аграр. наук України". — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-2872 А] УДК 633.2:631.8](292.485)(477.5) 
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633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь кандидата 
7128. Венгер О. О. Формування та збереженість технологічних властивостей 

шишок хмелю та продуктів його переробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів рослинництва" / Венгер 
Ольга Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 
2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0068 А]
 УДК 633.791:631.563 

7129. Веселий В. О. Внутрішньолінійний добір за продуктивністю в селекції 
материнських форм гібридного соняшнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Веселий Віталій Олек-
сандрович ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Нац. акад. аграр. наук. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2345 А] 

 УДК 633.854.78:631.527 
7130. Іщенко А. В. Удосконалення елементів технології вирощування ріпаку 

ярого в умовах чорноземів південних України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Іщенко Андрій Владиславо-
вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Миколаїв. держ. аграр. ун-т, 
Миколаїв. ін-т АПВ УААН]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2011-0794 А] УДК 633.854.79:631.582(477.7) 

7131. Концеба С. М. Організація ресурсного забезпечення виробництва і пере-
робки насіння ріпаку в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Концеба Сергій Михайлович ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. 
політики та продовольства України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-0841 А] УДК 332.33:633.854.79 

7132. Маркова Н. В. Формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від 
строків сівби та захисту посівів від бур'янів за вирощування в умовах південного Степу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рос-
линництво" / Маркова Наталія Валентинівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. 
аграр. ун-т", [Миколаїв. держ. аграр. ун-т]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-0911 А] УДК 633.854.78:632.523](477.72) 

7133. Скіпор О. Б. Розробка оптимальних прийомів вегетативного розмножен-
ня полину таврійського в Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Скіпор Олег Болеславович ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України, Півд. філ. "Крим. агротехнол. ун-т", 
[Ін-т ефіроолійних і лікар. рослин НААН України]. — Сімферополь, 2011. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1253 А] 

 УДК 633.88:631.535 

634 Садівництво загалом. Плодівництво 

На ступінь кандидата 
7134. Буцик Р. М. Продуктивність суниці залежно від укривання насаджень, 

мульчування ґрунту й удобрення в Правобережному Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / 
Буцик Роман Миколайович ; Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3102 А]
 УДК 634.75:631.5 
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7135. Корзін В. В. Господарсько-біологічні особливості інтродукованих сортів 
і форм абрикоса в умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Корзін Вадим Валерійо-
вич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Півд. філ. "Крим. агро-
технол. ун-т", [Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр. НААН України]. — Сімферо-
поль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0846 А]
 УДК 634.21:631.526.3(477.7) 

7136. Лиховськой В. В. Агробіологія нових столових сортів винограду та їх 
гібридів в умовах Приазовсько-степової виноградарської зони : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Лиховськой 
Володимир Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. ін-т винограду і 
вина "Магарач". — Ялта (АР Крим), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-2604 А] УДК 634.86:631.527(477.62) 

7137. Мельник Е. Б. Агрокліматична оцінка формування продуктивності ви-
нограду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Ви-
ноградарство" / Мельник Елла Борисівна ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр 
"Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-6514 А] УДК 634.84:551.56 

7138. Хархота Л. В. Біоекологічні особливості вегетативної репродукції деко-
ративних кущових рослин в умовах південного Сходу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Хархота Люд-
мила Валеріївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Донец. ботан. 
сад]. — К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 
100 пр. — [2010-6316 А] УДК 634.7(477.6) 

635 Овочівництво і декоративне садівництво 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь доктора 
7139. Кобизєва Л. Н. Теоретичні основи формування банку генетичних ре-

сурсів зернобобових культур України та напрями його використання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 
Кобизєва Любов Никифорівна ; Ін-т зерн. госп-ва Нац. акад. аграр. наук України, [Ін-т 
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва]. — Дніпропетровськ, 2011. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 29—40 (93 назви). — 100 пр. — [2011-2087 А] УДК 635.65:631.527](477) 

На ступінь кандидата 
7140. Андрусяк Н. О. Напрями підвищення економічної ефективності вироб-

ництва та переробки овочів відкритого ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Андрусяк Наталія 
Олександрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. 
ун-т, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0722 А] УДК 330.131.5:658.51:635.1/.8 

7141. Коблай О. О. Формування продуктивності сої залежно від способів 
передпосівної підготовки насіння в умовах лівобережного Лісостепу України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 
насінництво" / Коблай Олександр Олександрович ; Ін-т зерн. госп-ва Нац. акад. аграр. 
наук, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — Дніпропетровськ, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3454 А]
 УДК 635.655:631.531](477) 
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7142. Купріянова Т. М. Морфометричні особливості сортів і міжвидових 
гібридів картоплі та їх вплив на продуктивний процес : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Купріянова Те-
тяна Миколаївна ; Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України, [Ін-т картоп-
лярства НААН України]. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-0254 А] УДК 635.21:631.526 

7143. Мирошниченко О. В. Підбір сортименту та розробка основних елементів 
технології вирощування помідора вишнеподібного в зимових гідропонних теплицях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочів-
ництво" / Мирошниченко Олена Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-0321 А] УДК 635.64 

7144. Панасюк Р. М. Продуктивність сортів сої залежно від удобрення, норм 
висіву насіння та способів сівби в умовах Західного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 "Рослинництво" / Па-
насюк Руслана Миколаївна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. 
наук України", [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0372 А]
 УДК 635.655:631.8 

7145. Сокальський С. В. Підвищення економічної ефективності виробництва 
картоплі в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сокальський Сергій Вікторович ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1002 А]
 УДК 338.432:635.21 

7146. Хареба О. В. Оптимізація елементів технології вирощування огірка в 
плівкових теплицях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Хареба Олена Василівна ; Нац. акад. аграр. наук Ук-
раїни, Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6918 А] УДК 635.63:631.234:631.17 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 
7147. Герілович А. П. Експериментальне і теоретичне обґрунтування та роз-

робка засобів епізоотологічного моніторингу, діагностики вірусних хвороб тварин та 
молекулярно-генетичного типування їх збудників (ортоміксо-, параміксо-, герпес-, 
цирко- та пестивірусна інфекції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. 
наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імуно-
логія" / Герілович Антон Павлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 
"Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (47 назв). — 100 пр. — [2011-1876 А] УДК 636.09:616-036]:578 

7148. Мельник О. П. Біоморфологія плечового поясу хребетних : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і 
морфологія тварин" / Мельник Олег Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-
тування України. — К., 2011. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (34 назви). — 
100 пр. — [2011-0919 А] УДК 636.09:616.717.1 
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На ступінь кандидата 
7149. Бордюгова С. С. Медикаментозний дисбактеріоз у котів: діагностика та 

розробка засобу для лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та 
імунологія" / Бордюгова Світлана Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-
тування України, [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 
України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 
— [2011-3082 А] УДК 636.8.09:616.34-07-08 

7150. Глєбова К. В. Розробка засобу діагностики мікоплазмозів тварин на 
основі індикації та культивування збудника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби 
та імунологія" / Глєбова Катерина Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 
наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1877 А] УДК 636.09:616-078]:579 

7151. Гончаренко В. В. Клініко-симптоматичне і патогенетичне обґрунтуван-
ня профілактики неплідності корів-первісток : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Гончаренко Володимир Ва-
сильович ; Сум. нац. аграр. ун-т, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики 
та продовольства України]. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-3187 А] УДК 636.09:618]:636.2 

7152. Долбаносова Р. В. Ветеринарно-санітарні заходи щодо профілактики бак-
теріальних хвороб страусів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Долбаносова Римма Валенти-
нівна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-7008 А] УДК 636.09:598.221.1 

7153. Корчан Л. М. Мюллеріоз кіз у зоні Лісостепу України : (епізоотологія, 
діагностика і лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Корчан Леонід Миколайович ; Нац. акад. аграр. 
наук. України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Поділ. 
держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики України]. — Х., 2011. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 20—22 (21 назва). — 100 пр. — [2011-0227 А] 

 УДК 636.39.09:616.995.132-07-08 
7154. Куликова В. В. Експериментальне обґрунтування ідентифікації збудника 

вірусного артеріїту коней за полімеразної ланцюгової реакції : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоото-
логія, інфекц. хвороби та імунологія" / Куликова Влада Вячеславівна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0249 А] 

 УДК 636.1.09:616.98 
7155. Маслак Ю. В. Аліментарна остеодистрофія кіз: патогенез, діагностика і 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.01 "Діа-
гностика і терапія тварин" / Маслак Юлія Вікторівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, 
[Харків. держ. зоовет. акад. М-ва аграр. політики і продовольства України]. — Біла 
Церква (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-1931 А] УДК 636.39.09:616.391-092-07-08 

7156. Науменко С. В. Відтворна функція самців за дефіциту вітаміну А та її 
корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. 
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акушерство" / Науменко Світлана Валеріївна ; Сум. нац. аграр. ун-т, [Харків. держ. 
зоовет. акад. М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Суми, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2679 А] 

 УДК 636.09:616.69-008.14]:577.161.1 
7157. Полупан І. М. Імунобіологічні властивості вакцинних штамів вірусу ска-

зу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 
мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Полупан Іван Мико-
лайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т вет. медицини 
Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-0961 А] УДК 636.09:616.98 

7158. Сібілєва О. В. Плацентит та ворсинчастий занос у корів : (клін.-експерим. 
дані) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. 
акушерство" / Сібілєва Олена Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-
тування України. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-1782 А] УДК 636.09:618 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 
7159. Гуменний В. Д. Збереження і використання генофонду худоби сірої 

української породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 
06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Гуменний Володимир Дмитрович ; Дурж. 
вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т тваринництва центр. р-нів Нац. 
акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2010. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 26—33 (63 назви). — 100 пр. — [2010-7125 А] УДК 636.27.082 

7160. Жукорський О. М. Екологічні основи виробництва яловичини та ме-
ханізми формування м'ясної продуктивності великої рогатої худоби : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Жукорський 
Остап Мирославович ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології, [Тернопіл. ін-т агро-
пром. вир-ва Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2010. — 35 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2010-6747 А] УДК 636.2.033 

7161. Замазій А. А. Гіпоксія новонароджених телят та її корекція : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин"; 16.00.07 "Вет. акушерство" / Замазій Андрій Анатолійович ; Нац. ун-т біо-
ресурсів і природокористування України, [Полтав. держ. аграр. акад., Сум. нац. аграр. 
ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—36 (51 назва). — 100 пр. — [2011-3337 А] УДК 636.2.09:618.3 

7162. Карповський В. І. Типи вищої нервової діяльності великої рогатої худоби 
та характер адаптаційних реакцій на дію зовнішніх подразників : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"; 16.00.02 "Па-
тологія, онкологія і морфологія тварин" / Карповський Валентин Іванович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—39 (77 назв). — 100 пр. — [2011-3413 А] УДК 636.2.09:616.8 

7163. Кісера Я. В. Морфофункціональні, імунологічні та біохімічні зміни в 
патогенезі лейкозу великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Кісера 
Ярослав Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Львів. 
нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького М-ва аграр. політики 
України, Ін-т епізоотології НААН України]. — К., 2011. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 25—30 (40 назв). — 100 пр. — [2011-2509 А] УДК 636.2.09:616.155.392 
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7164. Копилов К. В. ДНК-діагностика генетичних ресурсів великої рогатої ху-
доби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Гене-
тика" / Копилов Кирило Вячеславович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розве-
дення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2011. — 33 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (34 назви). — 100 пр. — [2011-0842 А] 

 УДК 636.2.082:575.113 
7165. Слівінська Л. Г. Анемії корів у західній біогеохімічній зоні України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика 
і терапія тварин" / Слівінська Любов Григорівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Львів. 
нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Біла Церква (Київ. обл.), 
2011. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (40 назв). — 100 пр. — [2011-0486 А]
 УДК 636.2.09:616.155.194 

На ступінь кандидата 
7166. Беседовський В. П. Післяродовий гіполютеоліз у корів : (клініко-експерим. 

дані та розробка способу терапії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Беседовський Володимир Павлович ; Сум. 
нац. аграр. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад. М-ва аграр. політики та продовольства 
України]. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-2287 А] УДК 636.2.09:618.11-085 

7167. Голубець О. В. Ізомерний склад жирних кислот вмісту рубця і молока 
корів за різного вуглеводного і ліпідного складу раціону : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Голубець Ольга Валеріїв-
на ; Ін-т біології тварин НААН. — Львів, 2010. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (9 назв). — 150 пр. — [2010-6409 А] УДК 636.2.084.52:577.125 

7168. Демус Н. В. Вікова залежність морфологічного статусу телиць, їх серця 
та артерій від типу автономної регуляції серцевого ритму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія 
тварин" / Демус Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. 
— К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0743 А]
 УДК 636.2.09.053:616.12-008.318 

7169. Димчук А. В. Вплив різних типів підбору на господарсько-біологічні оз-
наки тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної поро-
ди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розве-
дення та селекція тварин" / Димчук Анатолій Васильович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т розведення і генетики тварин. — c. Чубинське (Київ. обл.), 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2011-3255 А] 

 УДК 636.2.034.082 
7170. Кава С. Й. Фізіологічний стан і запліднювальна здатність сперміїв у 

зв'язку з окисними процесами і вмістом ліпопротеїнів у еякулятах бугаїв : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Кава Світлана Йосипівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2010-6417 А] УДК 636.2.082.453.5 

7171. Каменська І. С. Формування відтворювальної здатності у бугаїв-плід-
ників голштинської породи чорно-рябої та червоно-рябої масті : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тва-
рин" / Каменська Ірина Степанівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і 
генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3397 А] УДК 636.2.082.4 
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7172. Кам'янський В. В. Морфологічні параметри кісток п'ястка та пальців 
кисті при визначені віку великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / 
Кам'янський Віктор Віталійович ; Харків. держ. зоовет. акад. — Х., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2011-1701 А] 

 УДК 636.2.09:611.717/.718 
7173. Кивенко О. М. Селекційно-господарські та біологічні особливості різних 

генотипів поліської м'ясної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Кивенко Олена Миколаївна ; 
Нац. акад. аграр. наук. України, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське 
(Київ. обл.), 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-0823 А] УДК 636.2.033.06.082.2 

7174. Кобилінська А. М. Формування продуктивних ознак тварин поліської 
м'ясної породи залежно від генотипу у зоні з різним рівнем радіаційного забруднен-
ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розве-
дення та селекція тварин" / Кобилінська Антоніна Миколаївна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2011. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0828 А] 

 УДК 636.2.033.081.1:612.014.482 
7175. Колісник О. І. Продуктивні якості бугайців різних типів абердин-ангусь-

кої породи в умовах Східного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / 
Колісник Олександр Іванович ; Держ. вищ. навч. закл., Херсон. держ. аграр. ун-т, 
[Харків. держ. зоовет. акад. М-ва аграр. політики України]. — Херсон, 2010. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-7134 А] 

 УДК 636.223.08.033(477.52/.6) 
7176. Кругляк П. А. Біотехнологічні методи раціонального використання 

бугаїв-поліпшувачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Кругляк Павло Андрійович ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 120 пр. — [2011-1916 А]
 УДК 636.2.082 

7177. Левицька Л. Г. Молочна продуктивність корів при згодовуванні силосів 
та зерносінажу із сумішок пайзи з бобовими культурами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / 
Левицька Лілія Григорівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т землеробства і тваринництва західного регіону НААН 
України]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-2590 А] УДК 636.2.034.084 

7178. Леньо Ю. М. Удосконалення техніки румінотомії в молодняку великої 
рогатої худоби та корекція регенеративних процесів у післяопераційний період : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. 
хірургія" / Леньо Юрій Михайлович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т 
вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького М-ва аргар. політики України]. — 
Біла Церква (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-0878 А] УДК 636.2.09:616-001.4-089 
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7179. Невоструєва І. В. Азотовий обмін у рубці та синтез компонентів молока 
у корів за різної розщеплюваності протеїну корму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Невоструєва Ірина Володи-
мирівна ; Ін-т біології тварин НААН. — Львів, 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1541 А] УДК 636.2.084.5 

7180. Олешко В. П. Фактори формування високопродуктивних стад молочної 
худоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Роз-
ведення та селекція тварин" / Олешко Валентина Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1941 А] 

 УДК 636.2.034.082 
7181. Осипенко Т. Л. Ефективність методів селекції на підвищення вмісту 

білка в молоці корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Осипенко Тетяна Леонідівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т тваринництва Нац. акад. 
аграр. наук України]. — Херсон, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-1733 А] УДК 636.2.082.22:577.112 

7182. Петренко О. С. Гіпокальціємія і гіпофосфатемія високопродуктивних 
корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діа-
гностика і терапія тварин" / Петренко Олександр Сергійович ; Білоцерків. нац. аграр. 
ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-1951 А] УДК 636.2.09:616.391-07-08 

7183. Санжара Р. А. Біологічно-господарські особливості корів різних типів 
стресостійкості української чорно-рябої молочної породи в степовій зоні України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення 
та селекція тварин" / Санжара Роман Андрійович ; Держ вищ. навч. закл. "Херсон. 
держ. аграр. ун-т", [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. 
— Херсон, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-1772 А] УДК 636.27.082 

7184. Фурманець Ю. С. Продуктивні показники бичків абердин-ангуської по-
роди при згодовуванні високобілкових кормів та природної мінеральної добавки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 
тварин і технологія кормів" / Фурманець Юрій Степанович ; Львів. нац. ун-т вет. 
медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т землеробства і тваринництва 
зах. регіону НААН України]. — Львів, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-7274 А] УДК 636.2.085.55 

7185. Цхвітава О. К. Особливості формування етологічних і продуктивних 
властивостей худоби української червоної молочної породи : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів 
тваринництва" / Цхвітава Олександр Кіазович ; Держ. вищ. навч закл. "Херсон. держ. 
аграр. ун-т", [Миколаїв. держ. аргар. ун-т М-ва аргар. політики України]. — Херсон, 
2011. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-1818 А] УДК 636.2.034.082 

7186. Ярохно Я. М. Метаболізм фібриногену та стан системи фібринолізу за 
бактерійного маститу у корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Ярохно Ярослав Миколайович ; Сум. нац. 
аграр. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 
України]. — Суми, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-1117 А] УДК 636.2.09:618.19-002 
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636.4 Свині 

На ступінь доктора 
7187. Гуцол А. В. Експериментальне обґрунтування ефективності використан-

ня ферментних препаратів та їх композицій в годівлі свиней : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 
кормів" / Гуцол Анатолій Васильович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехно-
логій ім. С. З. Ґжицького, [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — 
Львів, 2010. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр: с. 36—41 (45 назв). — 100 пр. — [2010-7206 А]
 УДК 636.4.087.7 

На ступінь кандидата 
7188. Горбенко О. В. Коліентеротоксемія поросят (епізоотологія, біологічні 

властивості збудника та специфічна профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 
хвороби та імунологія" / Горбенко Олександр Віталійович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0105 А] 

 УДК 636.4.09 
7189. Гребеник Н. П. Комплексна діагностика кістозних уражень яєчників у 

свиноматок та методи терапії при даній патології : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Гребеник Наталія Пет-
рівна ; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-0811 А] УДК 636.4.09:618.11-006 

7190. Кліменко С. С. Етіологія та удосконалення специфічної профілактики 
пневмоентеритів поросят, спричинених патогенною та умовно патогенною мікрофлорою : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 
мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Кліменко Сергій Сергійо-
вич ; Одес. держ. аграр. ун-т, [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продо-
вольства України]. — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-3451 А] УДК 636.4.09:616.98:578.635 

7191. Коваленко Т. С. Удосконалення оцінки продуктивних і племінних якос-
тей свиней за селекційними індексами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Коваленко Тетяна Сергіїв-
на ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького, [Держ. 
вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Полтава, 2011. — 17 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3459 А] 

 УДК 636.4.082.47 
7192. Корінний С. М. Популяційно-генетична характеристика великої білої 

породи свиней за різними типами молекулярно-генетичних маркерів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Корінний 
Сергій Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики 
тварин, [Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1910 А]
 УДК 636.4.082:575 

7193. Кузьменко О. А. Перетравність корму, обмін речовин та продуктивність 
молодняку свиней на відгодівлі за згодовування пребіотику : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 
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кормів" / Кузьменко Оксана Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 
2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — [2011-2570 А]
 УДК 636.4.084.52.087.7 

7194. Кузьменко П. І. Біотехнологія виробництва пребіотичного комплексу та 
його використання у свинарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Кузьменко Петро Іванович ; Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2010. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-6505 А] УДК 602.4:636.4.087.7 

7195. Тофан Н. І. Вплив амінокислотної добавки з ферментованих відходів пе-
карських дріжджів та селену на обмін речовин і продуктивність молодняку свиней : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 
тварин і технологія кормів" / Тофан Наталя Іванівна ; Харків. держ. зоовет. акад., 
[Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2011. 
— 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви). — 100 пр. — [2011-1185 А] 

 УДК 636.4.085.55 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 
7196. Барило Б. С. Продуктивність та обмінні процеси в організмі курчат-

бройлерів при згодовуванні фільтроперліту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Барило Богдан 
Степанович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2273 А]
 УДК 636.52/.58.087 

7197. Голуб Б. Л. Автоматизоване управління параметрами ефективності ро-
боти промислового пташника з підсистемою моніторингу та підтримки прийняття 
рішення : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Авто-
матизація процесів керування" / Голуб Белла Львівна ; Нац. ун-т харч. технологій, 
[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2011. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0719 А] 

 УДК 636.52/58:62-503.51 
7198. Максімовська С. В. Корекція продуктивності індичат білої широко-

грудої породи пробіотичним препаратом "Байкал" ЕМ 1У за різних умов вирощу-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гі-
гієна тварин та вет. санітарія" / Максімовська Світлана Валеріївна ; Харків. держ. 
зоовет. акад. — Х., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 
100 пр. — [2011-2099 А] УДК 636.592.033.087 

7199. Маршалкіна Т. В. Еймеріоз курей, розробка імунізуючого препарату із 
Eimeria tenella (Railliet, Lucet, 1891) з прискореним циклом розвитку : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / 
Маршалкіна Тетяна Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 
експерим. і клініч. вет. медицини", [Дніпропетров. дослід. станція]. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1930 А] 

 УДК 636.52/.58.09:616.993.1-085.37 
7200. Оробченко О. Л. Фармако-токсикологічна оцінка альфа-токоферону 

ацетату та селеніту натрію за сумісного їх застосування курам-несучкам : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук. : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія 
та токсикологія" / Оробченко Олександр Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук Ук-
раїни, Нац. наук центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2011. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0359 А] 

 УДК 636.52/.58.09:615.9 
7201. Осадча Ю. В. Обґрунтування критеріїв оцінки та відбору страусів за 

фізико-морфологічними показниками інкубаційних яєць : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 
Осадча Юлія Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2011. — 19 с. : іл., табл — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0361 А]
 УДК 636.5.082.47:598.221 

7202. Тринів І. В. Використання амарантового борошна в годівлі племінних 
курей-несучок та його вплив на інкубаційні якості яєць і виводимість курчат : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин 
і технологія кормів" / Тринів Ігор Васильович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6387 А] УДК 636.52/.58.084 

7203. Щербакова Н. С. Фармакологічний вплив Бі-септиму на м'ясну продук-
тивність курей при паразитоценозі ешерихіозу з еймеріозом : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токси-
кологія" / Щербакова Наталія Сергіївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехно-
логій ім. С. З. Ґжицького, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 
України]. — Львів, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-1113 А] УДК 636.52/.58.09 

7204. Яремчук Т. С. Показники енергетичного обміну та активність ферментів 
антиоксидантного захисту печінки перепелів в онтогенезі та за дії селену і кадмію : 
автореф. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ярем-
чук Тетяна Станіславівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0636 А] УДК 636.6.087.7:616.36 

636.7 Собаки 

На ступінь кандидата 
7205. Бусел Ю. М. Патогенез, діагностика та лікування панкреатиту в собак : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагнос-
тика і терапія тварин" / Бусел Юрій Миколайович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, 
[Харків. держ. зоовет. акад. М-ва аграр. політики і продовольства України]. — Біла 
Церква (Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-1860 А] УДК 636.7.09:616.37-002-092-07-08 

7206. Горальська І. Ю. Гепаторенальний синдром у собак за бабезіозу : 
(діагностика і лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Горальська Ірина Юріївна ; Біло-
церків. нац. аграр. ун-т, [Житомир. нац. агроекол. ун-т, М-во аграр. політики та про-
довольства України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2011. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2011-0727 А] УДК 636.7.09:616.993.19-07-08 

7207. Деркач С. С. Діагностика оптимального часу осіменіння сук : (клін.-експерим. 
дані) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. 
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акушерство" / Деркач Сергій Степанович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-3247 А] УДК 636.7.082.4 

7208. Дубич І. М. Морфологія підшлункової залози собак в нормі та за пан-
креатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Па-
тологія, онкологія і морфологія тварин" / Дубич Ірина Миколаївна ; Харків. держ. 
зоовет. акад., [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики і продовольства 
України]. — Х., 2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-2073 А] УДК 636.7.09:616.379 

7209. Ільіна О. В. Індикація збудників та удосконалення вакцинопрофілактики 
парвовірусного ентериту і чуми собак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імуно-
логія" / Ільіна Оксана Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 
"Ін-т експерим. і клініч. вет. Медицини", [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 
України]. — Х., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2011-1897 А] УДК 636.7.09:616.98:578.82/.83 

7210. Хоменко З. В. Вплив малоінтенсивного іонізуючого випромінювання на 
паренхіматозні органи собак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Хоменко Зоряна 
Володимирівна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва 
аграр. політики і продовольства України]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2197 А] УДК 636.7.09:616-001.28 

636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь кандидата 
7211. Гавриш О. М. Роль селекційно-генетичних факторів у формуванні про-

дуктивності норок різних типів : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Гавриш Олександр Миколайович ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське 
(Київ. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 120 пр. — [2011-0700 А]
 УДК 636.934.5.08 

7212. Шулько О. П. Обмін речовин, продуктивність та якість продукції кролів 
за різних доз сірки та оптимального рівня селену в раціоні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / 
Шулько Ольга Павлівна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1194 А]
 УДК 636.92.087.72 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь кандидата 
7213. Чеканов М. А. Удосконалення процесу тендеризації м'яса за допомогою 

ультразвукових коливань та його апаратурне оформлення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. 
та фармац. вир-в" / Чеканов Микола Анатолійович ; Харків. держ. ун-т харчування та 
торгівлі. — Х., 2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-1270 А] УДК 637.5.039 



   

 
455

639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство. Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво.  
Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 
7214. Гейко Л. М. Біотехнічні особливості підрощування личинок коропових 

риб за обмеженого водопостачання : (на прикл. ВАТ "Сквирасільрибгосп") : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Гейко 
Леонід Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2010. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6802 А] 

 УДК 639.215.2.04(477.41) 
7215. Дерень О. В. Продуктивна характеристика та природна резистентність 

різнопородних груп коропа під впливом ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) 
Moench) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. c.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Риб-
ництво" / Дерень Ольга Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. 
госп-ва. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3245 А]
 УДК 639.3.043:615.375 

7216. Лянзберг О. В. Особливості вирощування посадкового матеріалу коро-
пових риб для зариблення різнотипних водойм півдня України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Лянзберг Оль-
га Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва, [Херсон. держ. аграр. 
ун-т]. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2010-6807 А] УДК 639.215.2.04(477.7) 

7217. Присяжнюк Н. М. Особливості морфології печінки хрящових та кістко-
вих риб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Па-
тологія, онкологія і морфологія тварин" / Присяжнюк Наталія Михайлівна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики і продовольства України]. — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-0964 А] УДК 639.2.09:616.36 

7218. Слюсаренко А. О. Мікроструктура поперечно-посмугованих м'язів тіла 
кісткових риб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Па-
тологія, онкологія і морфологія тварин" / Слюсаренко Алла Олександрівна ; Біло-
церків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2011. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2005 А] УДК 639.3.09:611.018 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту, 
торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво.  

Зв'язок з громадськістю 

655 Поліграфічна промисловість. Видавнича справа.  
Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь доктора 
7219. Морфлюк В. Ф. Наукові основи об'єктивного цифрового визначення та 

стабілізації параметрів технологічних процесів рулонних друкарських машин : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і проце-
си полігр. вир-ва" / Морфлюк Валерій Федорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2010. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (41 назва). — 100 пр. 
— [2010-6659 А] УДК 655.3.022.062 
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На ступінь кандидата 
7220. Гак В. С. Розробка та властивості плівкоутворювачів для флексографсь-

ких фарб на основі вторинного поліетилентерефталату : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. 
матеріалів" / Гак Вікторія Сергіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля]. — Львів, 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1973 А] УДК 667.6 

7221. Іванчишин Г. М. Удосконалення технології виготовлення металевих 
штампів для підвищення їх тиражостійкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Іванчишин Га-
лина Михайлівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2481 А] УДК 655:676.84.051.5 

7222. Кандяк Н. М. Удосконалення поліграфічних машин карусельного типу 
із застосуванням комбінованих мальтійських механізмів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / 
Кандяк Назар Мирославович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6341 А] УДК 681.1.05 

7223. Козік О. М. Технологічне забезпечення процесів додрукарської підготовки 
елементами нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Козік Олександр Михайло-
вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0831 А] УДК 655.254.2 

7224. Микитів О. Ю. Менеджмент видавничої справи в умовах глобалізації : 
(на прикл. України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Микитів Ольга 
Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Відкритий міжнар. 
ун-т розв. людини "Україна"]. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-0316 А] УДК 316.77:655.4](477) 

7225. Ренн О. М. Колективне авторство: проблеми видавничого втілення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія 
та історія вид. справи та редагування" / Ренн Ольга Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Укр. акад. друкарства]. — К., 2011. — 17 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1550 А] УДК 655.1(477) 

7226. Решетуха Т. В. Видавнича справа Тернопілля кінця ХІХ — першої тре-
тини ХХ століття : (на матеріалі українськомов. вид.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук із соц. комунікац. : спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. 
справи та редагування" / Решетуха Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2011-0429 А] УДК 655.41(477.84-25)"18/19" 

656 Транспортні та поштові служби.  
Організація та управління перевезеннями 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь доктора 
7227. Мойсеєнко В. І. Методи та моделі підвищення безпеки використання сис-

тем керування залізничної автоматики шляхом оперативного виявлення порушень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуа-
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тація та ремонт засобів трансп." / Мойсеєнко Валентин Іванович ; Укр. держ. акад. 
залізн. трансп. — Х., 2011. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (46 назв). — 
100 пр. — [2011-2665 А] УДК 656.25:681.51 

На ступінь кандидата 
7228. Доценко Ю. В. Удосконалення управління процесом просування поїздо-

потоків на основі стабілізації обігу вантажного вагону : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Доценко Юрій 
Валерійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1647 А] УДК 656.222:656.212 

7229. Журавльова А. О. Формування мережі залізничного транспорту в Південній 
Україні, її вплив на урбанізаційні процеси та розвиток торгівлі (др. пол. ХІХ — поч. ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Журавльова Алла Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
[Одес. держ. екон. ун-т]. — Одеса, 2011. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (11 назв). — 
100 пр. — [2011-0776 А] УДК 656.2.022+658.6](477.7)"18/19" 

7230. Кіхтєва Ю. В. Удосконалення функціонування інформаційної підсистеми 
прикордонних передавальних станцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Кіхтєва Юлія Володимирівна ; 
Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-1648 А] УДК 656.213:681.518 

7231. Константінов Д. В. Формування адаптивної технології приміських 
залізничних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Константінов Денис Володимирович ; Укр. 
держ. акад. залізн. трансп., [М-во трансп. та зв'язку України]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2010-6893 А] УДК 656.2.025.2 

7232. Лапко А. О. Удосконалення технічного обслуговування пристроїв елект-
ричної сигналізації та централізації шляхом комплексного контролю технічного стану : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуа-
тація та ремонт засобів трансп." / Лапко Антон Олександрович ; Укр. держ. акад. 
залізн. трансп. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2010-6508 А] УДК 656.257 

7233. Линник Г. О. Відновлення експлуатаційного ресурсу та підвищення 
несучої здатності прогонових будов залізничних мостів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спору-
ди" / Линник Георгій Олегович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. 
буд-ва та архіт.", [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, М-во 
трансп. та зв'язку України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1921 А] УДК 624.21 

7234. Маловічко В. В. Підвищення ефективності технічного обслуговування 
стрілочних переводів шляхом автоматизації контролю їх параметрів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Маловічко Володимир Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-0298 А] УДК 656.25.071.8 

7235. Орлова В. М. Розвиток залізничного транспорту України в умовах євроін-
теграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Орлова Вікторія Миколаївна ; Укр. держ. акад. залізн. 
трансп. — Х., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2011-1545 А] УДК 339.92:656.2(477) 
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7236. Рибалка Р. В. Підвищення ефективності контролю заповнення колій 
сортувального парку шляхом корекції спектрів тестових сигналів в рейкових лініях : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуа-
тація та ремонт засобів трансп." / Рибалка Роман Володимирович ; Дніпропетров. 
нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-0432 А]
 УДК 656.212.5.073 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 
7237. Бардаш С. В. Методологія і організація системи економічного превен-

тивного контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бардаш Сергій Володимирович ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (50 назв). — 
100 пр. — [2011-0019 А] УДК 657.6(477) 

7238. Євдокимов В. В. Концепція інтегрованої системи бухгалтерського обліку: 
теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Євдокимов Віктор Валерійович ; 
Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 37 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 28—34 (50 назв). — 100 пр. — [2011-3299 А] УДК 657:004.9 

7239. Замула І. В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності : теорія та мето-
дологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Замула Ірина Валеріївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — 
Житомир, 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—33 (73 назви). — 100 пр. — 
[2010-6458 А] УДК 657.221:502.13 

7240. Івахненков С. В. Інформаційні технології в аудиті та внутрішньогос-
подарському контролі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Івахненков Сергій Володимирович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. ун-т "Києво-
Могилян. акад."]. — К., 2011. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 
(48 назв). — 100 пр. — [2011-1080 А] УДК 657.6:004.9 

7241. Каменська Т. О. Внутрішній аудит: методологія та організація : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз 
та аудит" / Каменська Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. статистики, обліку та ауди-
ту. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (60 назв). — 100 пр. — 
[2011-1700 А] УДК 657.6 

7242. Кантаєва О. В. Бухгалтерський облік та аналіз інноваційної діяльності 
підприємств: організація і методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кантаєва Ольга Володими-
рівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—33 (48 назв). — 100 пр. — [2011-0189 А] УДК 657.1:658.589 

7243. Костирко Р. О. Контроль і аналіз в управлінні економічним потенціалом 
підприємств: методологія та організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Костирко Руслан Олександ-
рович ; Держ. ком. статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — 
К., 2010. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (52 назви). — 100 пр. — [2010-7053 А]
 УДК 657.6 
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7244. Кучеренко Т. Є. Фінансова звітність у системі управління сільськогоспо-
дарським виробництвом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кучеренко Тамара Євгеніївна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. по-
літики та прод. України]. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 
(59 назв). — 100 пр. — [2011-1985 А] УДК 657.37 

7245. Орлов І. В. Теорія та методологія бухгалтерського обліку і контролю 
зобов'язань суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Орлов Ігор Віталійович ; 
Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—33 (40 назв). — 100 пр. — [2011-1732 А] УДК 657.1+657.6 

7246. Пархоменко В. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, контролю 
та аналізу витрат на якість продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Пархоменко Валерій Мико-
лайович ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—33 (47 назв). — 100 пр. — [2011-0944 А] УДК 657.471 

7247. Пилипенко О. І. Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку: 
теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Пилипенко Олексій Іванович ; 
Житомир. держ. технол. ун-т, [Нац. акад. статистики, обліку та аудиту]. — Житомир, 
2010. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (37 назв). — 100 пр. — [2010-7077 А]
 УДК 657:346.12 

На ступінь кандидата 
7248. Артюх О. В. Концептуальні засади та методичне забезпечення цілісної 

системи обліку на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Артюх Оксана 
Валентинівна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1565 А] УДК 657:338.22 

7249. Багрій К. Л. Внутрішньогосподарський аналіз і контроль матеріальних 
запасів підприємств: методика і організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Багрій Конон Леонідо-
вич ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(24 назви). — 100 пр. — [2011-1566 А] УДК 657.422:338.22 

7250. Бєлоусов М. О. Бухгалтерський облік і контроль руху статутного ка-
піталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Бєлоусов Микита Олександрович ; Житомир. держ. технол. 
ун-т. — Житомир, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3049 А] УДК 657.411 

7251. Біляченко О. Л. Бухгалтерський облік і контроль операцій з програмним за-
безпеченням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Біляченко Олена Леонідівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. 
— Житомир, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 
— 100 пр. — [2011-2297 А] УДК 657.1:004.9 

7252. Богданюк О. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління біологіч-
ними активами садівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Богданюк Олена Володимирівна ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3065 А] 

 УДК 657.42:634(477) 
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7253. Бойко К. В. Облік та аналіз хеджування : (на прикл. п-в перероб. пром-сті) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Бойко Катерина Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2010. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-6967 А]
 УДК 657.222 

7254. Бондар Ю. А. Внутрішній аудит в органах Пенсійного фонду України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Бондар Юлія Анатоліївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Кіровоград. 
нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2011. — 21с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (21 назва). — 150 пр. — [2011-2308 А] УДК 657.6:364.35](477) 

7255. Борковська В. В. Облік витрат виробництва м'ясопереробних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Борковська Валентина Вікторівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки". — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 100 пр. 
— [2011-2316 А] УДК 657.471:637.51 

7256. Букреєва Н. П. Використання імпортної сировини в парфумерно-косме-
тичній промисловості: обліково-контрольні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Букреєва На-
талія Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 
— К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-2057 А]
 УДК 657.446:665.57 

7257. Гаврильченко О. В. Управління витратами у відтворювальних процесах 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гаврильченко Олена Володи-
мирівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1868 А] 

 УДК 657.471:631.11 
7258. Гаргола Ю. Г. Аудиторські послуги в системі економіко-правового за-

безпечення господарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гаргола Юрій Георгійович ; 
Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2010-6926 А] УДК 657.635 

7259. Дорошенко О. О. Контроль господарської діяльності бюджетних уста-
нов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Дорошенко Олена Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (29 назв). — 100 пр. — [2011-3274 А] УДК 657.6:334.724.6 

7260. Жовніренко О. В. Фінансовий контроль діяльності сільськогосподар-
ських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Жовніренко Олена Вікторівна ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0155 А] УДК 657.6:631.16 

7261. Іванечко П. М. Управлінський облік та аналіз затрат підприємств 
харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Іванечко Павло Мирославович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2479 А] УДК 657.47:664 
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7262. Кияшко О. М. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі 
управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кияшко Ольга Михайлівна ; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-3432 А] УДК 657.432 

7263. Колещук О. Я. Економічне оцінювання стану та планування оновлення 
основних засобів машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колещук Орест 
Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 25 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6350 А] 

 УДК 657.42:621 
7264. Корнієнко І. Г. Методика та організація аналізу матеріальних ресурсів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Корнієнко Ірина Григорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2010-6614 А] УДК 657.42 

7265. Костюкова О. В. Облік та аудит фінансових результатів органів держав-
ного сектора : (крім держ. комерц. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Костюкова Ольга 
Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. 
ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2011-1981 А] УДК 657.22+657.6 

7266. Кузь В. І. Облік формування фінансових результатів та розподілу при-
бутку в акціонерних товариствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кузь Василь Іванович ; Жи-
томир. держ. техн. ун-т. — Житомир, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-1633 А] УДК 657.372.12:334.722.8 

7267. Кузьмін Д. Л. Бухгалтерський облік і контроль збереження та втрат май-
на підприємства: організаційно-правовий підхід : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кузьмін Дмитро 
Леонідович ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Житомир. держ. технол. ун-т]. 
— К., 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — 
[2010-6506 А] УДК 657.1 

7268. Мазуренко О. М. Бухгалтерський облік та аналіз загальновиробничих 
витрат: теорія, методика, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мазуренко Ольга Мико-
лаївна ; Житомир. держ. технол. ун-т, [Львів. комерц. акад.]. — Житомир, 2010. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6428 А]
 УДК 657.4 

7269. Маркевич М. А. Організація і методика внутрішнього аудиту в банку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Маркевич Микола Андрійович ; Одес. держ. екон. ун-т, [Львів. ін- т 
банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1671 А] УДК 657.6:336.71 

7270. Матрос О. М. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств: теорія та ме-
тодологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Матрос Олена Миколаївна ; Держ. ком. статистики України, 
Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17. — 100 пр. — [2011-2641 А] УДК 657.424:005.52 
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7271. Мельник Е. Г. Облік і контроль витрат майбутніх періодів: теорія і ме-
тодика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Мельник Ерна Георгіївна ; Нац. акад. статистики, обліку і 
аудиту. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2011-0313 А] УДК 657.471 

7272. Мервенецька В. Ф. Звітність у системі інформаційного забезпечення 
управління діяльністю сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
Мервенецька Вікторія Федорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 
2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2011-1677 А]
 УДК 657.37:631.151 

7273. Назаренко Т. П. Бухгалтерський облік і аналіз маржинального доходу: 
теоретико-методичні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук. : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Назаренко Тетяна Петрівна ; Жи-
томир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 21с., включ обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-0929 А] УДК 657.4 

7274. Плахтій Т. Ф. Облік та аудит розрахунків за податками на сільсько-
господарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Плахтій Тетяна Федорівна ; Нац. 
наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1744 А] 

 УДК 657:336.22]:631.11 
7275. Рудейчук С. В. Розвиток бухгалтерського обліку операцій з облігаціями : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Рудейчук Світлана Володимирівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. 
— Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-0442 А] УДК 657.6:336.763.3 

7276. Сидоренко О. О. Бухгалтерський облік формування та розміщення 
страхових резервів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сидоренко Олександр Олексійович ; 
Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-1779 А] УДК 657.446 

7277. Фаріон В. Я. Облік витрат операційної діяльності та формування собі-
вартості продукції у спиртовій промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Фаріон Володи-
мир Ярославович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 150 пр. — [2011-0544 А] УДК 657.44:663.5 

7278. Федів Р. Є. Облік і аналіз використання бюджетних коштів на виконання 
цільових програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Федів Ростислав Євгенович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2011-2889 А] УДК 657:336.14 

7279. Циплюк Д. Ю. Облік та контроль доходів і витрат від надання медичних 
послуг малими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Циплюк Дмитро Юрійович ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1269 А] УДК 657.6 
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7280. Шеверя Я. В. Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечен-
ня прийняття рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шеверя Ярослав Вікторович ; Житомир. 
держ. технол. ун-т, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Житомир, 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2945 А] 

 УДК 657.1 
7281. Шоляк О. Ю. Облік, аналіз і внутрішньогосподарський контроль виплат 

працівникам: організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шоляк Оксана Юріївна ; 
Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1193 А] 

 УДК 657.6:331.2 
7282. Юзва Р. П. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю 

підприємств спиртової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Юзва Руслана Павлівна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 130 пр. — [2011-1277 А] УДК 657.6:663.5 

7283. Ющак Ж. М. Бухгалтерський облік і контроль трансакційних витрат: теорія і 
методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Ющак Жанна Миколаївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — 
Житомир, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2010-6320 А] УДК 657.47 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  
Організація торгівлі 

На ступінь доктора 
7284. Антипенко Є. Ю. Науково-акомодативні засади ресурсно-календарного 

моделювання будівельного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Антипенко 
Євген Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—38 (49 назв). — 100 пр. — [2011-0648 А] УДК 658.5:69.05 

7285. Балабаниць А. В. Інтегроване управління системою маркетингової взаємодії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Балабаниць Анжеліка Володимирівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2011. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—36 (61 назва). — 150 пр. — [2011-3029 А] УДК 658.8 

7286. Белінська С. О. Управління безпечністю та якістю швидкозамороженої 
плодоовочевої продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Белінська Світлана Омельянівна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. — К., 2010. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (47 назв). 
— 100 пр. — [2010-6562 А] УДК 658.562:[641.528.6:634/635] 

7287. Блакита Г. В. Фінансова стратегія торговельних підприємств в умовах 
нестабільного економічного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Блакита Ганна Владиславів-
на ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 
(43 назви). — 100 пр. — [2011-3062 А] УДК 658.15 

7288. Бражнікова Л. М. Стратегічне управління фінансовою діяльністю 
підприємств ЖКГ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бражнікова Лариса Миколаївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. 
— Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (47 назв). 
— 100 пр. — [2011-2318 А] УДК 658.15:332.8 

7289. Варес О. Ю. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств 
з переробки вторинних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Варес Олексій Юрійович ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (29 назв). — 
100 пр. — [2011-0065 А] УДК 658.589:658.567 

7290. Карпенко Н. В. Маркетинг на підприємствах споживчої кооперації : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Карпенко Наталія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2010. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр: с. 27—31 
(49 назв). — 100 пр. — [2010-7221 А] УДК 658.8 

7291. Метеленко Н. Г. Формування внутрішнього господарського механізму 
ефективного функціонування промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Метеленко 
Наталя Георгіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 
2011. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (45 назв). — 120 пр. — [2011-1225 А]
 УДК 658.15 

7292. Писаренко В. В. Маркетинг овочевої продукції : (теорет. та практ. аспек-
ти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Писаренко Володимир Вікторович ; Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 
(53 назви). — 100 пр. — [2011-1362 А] УДК 658.821:634/635 

7293. Салига К. С. Економічне обґрунтування інвестицій в інноваційні проек-
ти промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Салига Костянтин Сергійович ; Класич. 
приват. ун-т. — Запоріжжя, 2010. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (55 назв). — 
150 пр. — [2010-7088 А] УДК 658.152 

7294. Тельнов А. С. Управління якістю продукції промислових підприємств на 
основі формування якості праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Тельнов Анатолій Сергійович ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Хмельниц. нац. ун-т]. — Одеса, 
2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (39 назв). — 100 пр. — [2011-1182 А]
 УДК 658.562 

7295. Цопа Н. В. Механізм керованого розвитку промислових підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Цопа Наталя Володимирівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 
— Донецьк, 2011. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (44 назви). — 100 пр. — 
[2011-2147 А] УДК 658.1:334.716 

На ступінь кандидата 
7296. Абдулмагід М. К. Механізм управління концентрацією та укрупненням 

капіталу промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Абдулмагід Масуд Кабеллу ; 
Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1281 А] УДК 658.15 
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7297. Автомонов О. А. Управління інвестуванням розвитку аеропортів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Автомонов Олексій Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 110 пр. — [2011-2970 А]
 УДК 658.152:656.71 

7298. Акімова Т. А. Оцінка інвестиційної привабливості аеропорту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Акімова Тетяна Андріївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 110 пр. — [2011-2978 А] 

 УДК 658.152:656.71 
7299. Андрющенко І. Є. Управління витратами машинобудівного підприємства на 

основі фунціонально-процесного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Андрющенко Ірина 
Євгеніївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Дніпропетров. ун-т 
економіки та права ім. Альфреда Нобеля]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3010 А] 

 УДК 658.15:621 
7300. Артем'єв Б. В. Оцінювання обмежень у використанні економічного 

потенціалу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Артем'єв Борис Вікторович ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2010-6681 А] УДК 658.11/.17 

7301. Байстрюченко Н. О. Вплив динаміки структури капіталу на фінансово-
економічні результати діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Байстрюченко 
Наталія Олегівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-0015 А] УДК 658.14 

7302. Балик У. О. Розвиток ціноутворення на засадах маркетингових стратегій 
машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Балик Уляна Олегівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—22 (27 назв). — 100 пр. — [2011-3030 А] УДК 658.8:621 

7303. Берест М. М. Формування санаційної стратегії підприємства в сучасних 
умовах господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Берест Марина Миколаївна ; Харків. нац. 
екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. 
— [2011-0027 А] УДК 658.15 

7304. Беспята М. М. Маркетингова діяльність торговельних підприємств на 
ринку будівельної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Беспята Марина Миколаївна ; До-
нец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2010-6723 А]
 УДК 658.8:69 

7305. Боднарюк І. Л. Управління витратами торговельних підприємств спо-
живчої кооперації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Боднарюк Ірина Леонідівна ; Центр. спілка 
спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2303 А] 

 УДК 658.15:334.735 
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7306. Бондаренко Л. П. Планування структури капіталу промислово-фінансо-
вих груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Бондаренко Лідія Петрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (19 назв). — 100 пр. — 
[2011-2311 А] УДК 658.153:334.75 

7307. Борсук О. М. Підвищення інвестиційної привабливості сільськогос-
подарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Борсук Олександр Миколайович ; Біло-
церків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6843 А] УДК 658.152:631.11 

7308. Бурденюк Т. Г. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Бурденюк Тарас Григорович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тер-
нопіль, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 140 пр. — [2011-1293 А]
 УДК 658.511 

7309. Вишневський Д. С. Координація взаємодії промислових підприємств у 
складі бізнес-асоціації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вишневський Дмитро Сергійович ; НАН 
України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6729 А] УДК 658.114.8 

7310. Вудвуд В. В. Фінансовий механізм забезпечення прибуткової діяль-
ності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Вудвуд Вікторія Василівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [ДННУ "Акад. фін. упр."]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3139 А] УДК 658.15 

7311. Гайдар Н. О. Оцінка ефективності господарської діяльності підприємств 
роздрібної торгівлі : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гайдар Наталія Олександрівна ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-0704 А] УДК 658.87 

7312. Геєць І. О. Формування виробничої потужності авіапідприємств : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Геєць Ірина Олегівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3160 А] 

 УДК 658.5:629.73 
7313. Говоруха Ж. А. Формування інноваційної стратегії підприємств 

хлібопекарної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Говоруха Жанна Анатоліївна ; Нац. ун-т 
харч. технологій. — К., 2011. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 110 пр. 
— [2011-2389 А] УДК 658.589:664.6 

7314. Гоц Л. М. Організаційно-економічний механізм оцінки ділової репутації 
промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гоц Любов Миколаївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 110 пр. — [2010-6453 А] 

 УДК 658.1 
7315. Грабчук І. Ф. Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробницт-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
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та упр. п-вами" / Грабчук Інна Францівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Житомир. нац. 
агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Вінниця, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3201 А] 

 УДК 658.589:636.085 
7316. Гребінчук О. М. Оперативне управління потоковим виробництвом на 

машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гребінчук Олеся Миколаївна ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 150 пр. — [2011-3202 А] УДК 658.527:621 

7317. Громов О. А. Організація та управління інноваційною діяльністю аграрних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Громов Олексій Антонович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 
2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3215 А]
 УДК 658.589:631.11 

7318. Данько В. М. Удосконалення системи управління утриманням технологіч-
ного обладнання для технічного обслуговування і ремонту тягового рухомого скла-
ду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухо-
мий склад залізниць та тяга поїздів" / Данько Володимир Миколайович ; Держ. п-во 
"Держ. н.-д. центр залізн. трансп. України", [Укр. держ. акад. залізн. трансп. М-ва 
трансп. та зв'язку України]. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). 
— 100 пр. — [2011-0742 А] УДК 658.58:629.4 

7319. Даценко Г. В. Формування стратегії управління фінансовими ресурсами під-
приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Даценко Ганна Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниць-
кий, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3231 А]
 УДК 658.15 

7320. Дейнека О. Є. Формування маркетингової стратегії розвитку роздрібного 
мережевого підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дейнека Олена Євгенівна ; Вищ. навч. 
закл. Укоопспілки "Полтав ун-т економіки і торгівлі", [ПВНЗ "Європ. ун-т"]. — Пол-
тава, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2011-0125 А]
 УДК 658.87 

7321. Дем'янова Є. В. Організація управління адаптацією на машинобудів-
них підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дем'янова Євгенія Валентинівна ; Класич. 
приват. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Запоріжжя, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3240 А] 

 УДК 658:621 
7322. Добош Н. М. Управління фінансовою стійкістю страховика : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Добош Назар Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 
— [2010-6889 А] УДК 658.14:368 

7323. Дубинська О. С. Механізм організаційно-виробничого менеджменту в 
системі антикризового управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дубинська 
Олена Сергіївна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Донбас. держ. 
машинобудів. акад.]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2011-3283 А] УДК 658 
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7324. Дудкін О. В. Організаційно-економічні основи розвитку соціальної від-
повідальності промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дудкін Олександр Ва-
лентинович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2011-3285 А] УДК 658.17 

7325. Дяченко Л. А. Управління підприємствами туристичної сфери : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Дяченко Лідія Антонівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2011-3295 А] УДК 658:338.48](477) 

7326. Ейбен Г. С. Принципи функціонування системи якості суб'єктів фарма-
цевтичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Ейбен Ганна 
Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — К., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 
100 пр. — [2011-2074 А] УДК 658.56:615.1 

7327. Желіховська М. В. Оцінювання фінансового потенціалу в процесі фор-
мування конкурентних стратегій підприємств галузі зв'язку України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Желіховська Майя Василівна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, [Хмельниц. 
нац. ун-т]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. 
— [2011-3316 А] УДК 658.153:338.47](477) 

7328. Зєніна-Біліченко А. С. Організаційно-методичні засади забезпечення 
розвитку систем управління промисловими підприємствами : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Зєніна-Біліченко Антоніна Сергіївна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпродзержин. держ. 
техн. ун-т]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 
— 100 пр. — [2011-0783 А] УДК 658.5 

7329. Іванова В. В. Інноваційне управління енергозбереженням промислових під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Іванова Вікторія Віталіївна ; НАН України, Ін-т економіки 
пром-сті, [Макіїв. економіко-гуманіт. ін-т]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр: с. 16—18. — 100 пр. — [2010-7216 А] УДК 658.589:620.9 

7330. Іванова К. В. Удосконалення управління інноваційним потенціалом 
промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Іванова Катерина Вікторівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. 
— Маріуполь (Донец. обл.), 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 120 пр. — [2011-3366 А] УДК 658.589 

7331. Іжевський В. В. Інноваційний розвиток роздрібної торгівлі та ресторан-
ного господарства у ринковому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Іжевський Володимир 
Віталійович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (24 назви). — 100 пр. — [2011-3376 А] 

 УДК 658.589:640.43 
7332. Іткін Д. Ф. Управління фінансовою стратегією машинобудівних підприємств 

з виробництва підшипників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Іткін Дмитро Феліксович ; ПВНЗ 
"Європ. ун-т". — К., 2010. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 120 пр. 
— [2010-7014 А] УДК 658.15:621.822 
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7333. Калашник О. В. Товарознавча оцінка шкурок хутрового кроля : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / 
Калашник Олена Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, [ВНЗ Укоопспілки 
"Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20. — 100 пр. — [2011-1083 А] УДК 658.562:675.81 

7334. Калініченко О. В. Оцінка економічних результатів залізорудного вироб-
ництва з урахуванням впливу геомеханічних ризиків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Калініченко 
Олена Всеволодівна ; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-3395 А] 

 УДК 658:622.271 
7335. Карапейчик І. М. Оцінка інноваційного потенціалу промислових 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Карапейчик Ігор Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. 
держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6853 А] УДК 658.589 

7336. Каткова Н. В. Планування економічної ефективості діяльності підприємств 
олійного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Каткова Наталя Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-6342 А] УДК 658.5:665 

7337. Кісь Г. Р. Механізм забезпечення ефективного відтворення економічного 
потенціалу торговельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кісь Галина Романівна ; 
Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3442 А] УДК 658.6 

7338. Кліменко О. В. Еколого-економічне обґрунтування інвестиційної діяль-
ності промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Кліменко Ольга Вікторівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-1904 А]
 УДК 658.152 

7339. Кобець В. Б. Організаційно-економічні засади екологізації технологіч-
них процесів у виноробстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-
довища" / Кобець Владислав Броніславович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та 
екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-7225 А] УДК 658.512:663.25 

7340. Коваленко Н. М. Впровадження кластерної моделі розвитку молокопе-
реробних підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коваленко Наталія 
Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2011-2515 А] УДК 658.114.5:[637.1:664 

7341. Колосок С. І. Управління експортоорієнтованим портфелем продуктових 
інновацій підприємства машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колосок Світлана Іва-
нівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3481 А] УДК 658.589:621 
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7342. Колчкова О. В. Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори роз-
витку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Колчкова Ольга В'ячеславівна ; Харків. держ. ун-т харчуван-
ня та торгівлі. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-3484 А] УДК 658.87 

7343. Корженко К. А. Формування маркетингової конкурентної стратегії під-
приємств роздрібної торгівлі : (на матеріалах ринку канцеляр. товарів) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Корженко Катерина Андріївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0845 А]
 УДК 658.821:658.87 

7344. Коркуна Д. М. Фінансове планування у стратегії зміцнення конкуренто-
спроможності суб'єктів господарювання України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Коркуна Дмитро 
Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-1507 А] УДК 658.14/.17+005.332.4 

7345. Королевська Н. Ю. Забезпечення трансформаційних процесів на під-
приємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Королевська Наталія Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля. — Луганськ, 2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-1329 А] УДК 658.511 

7346. Кость Я. О. Діагностика фінансово-господарської діяльності промис-
лового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кость Ярослава Олександрівна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2011-1093 А] УДК 658.14 

7347. Котиш О. М. Оцінка інвестиційної вартості підприємства : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Котиш Олена Миколаївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2092 А] УДК 658.152 

7348. Кубрак Н. Р. Стратегія еластичності у формуванні конкурентоспромож-
ності молокопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кубрак Надія Романівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-
кого М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 2011. — 25 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2568 А] 

 УДК 658.821:637.13 
7349. Курносова О. О. Управління розвитком підприємств на основі про-

цесних інновацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Курносова Олеся Олександрівна ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-2580 А] УДК 658.589 

7350. Лашина Ю. В. Підвищення технологічності виробів на основі складаль-
но-орієнтованого проектування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Лашина Юлія Вікторівна ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0873 А] УДК 658.512 
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7351. Лео М. В. Брендинг у системі маркетингу підприємств на ринку ко-
мерційної нерухомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лео Марина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2595 А] УДК 658.8:347.772 

7352. Мавріна А. О. Управлінські рішення в системі "маркетинг — фінансо-
вий менеджмент" машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мавріна Анна 
Ольгердівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 25 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр: с. 21—22 (14 назв). — 100 пр. — [2010-7234 А] УДК 658.8:621 

7353. Максименко О. Є. Моделювання динамічних властивостей круглої скульп-
тури в архітектурно-природному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : спец. 05.01.03 "Техн. естетика" / Максименко Олександр Євге-
нович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — 
К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 130 пр. — [2011-0292 А]
 УДК 658.512.2 

7354. Малюта Л. Я. Економічний механізм активізації інноваційної діяльності 
підприємств сільськогосподарського машинобудування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Малюта 
Людмила Ярославівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2011. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2011-0299 А] 

 УДК 658.589:631.3 
7355. Махноносов Д. В. Формування інтегрованої системи управління якістю 

продукції малих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Махноносов Денис Віталійович ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2011-1530 А]
 УДК 658.562 

7356. Мацола С. М. Економічне оцінювання та планування прибутку газороз-
подільних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мацола Соломія Миколаївна ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. 
— Івано-Франківськ, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-1531 А] УДК 658.15 

7357. Миколюк О. А. Управління ефективністю енергоспоживання машино-
будівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Миколюк Оксана Анатоліївна ; Хмель-
ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-1150 А] УДК 658.26:621 

7358. Мирна О. В. Організаційно-економічні засади енергетичної безпеки 
м'ясопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мирна Ольга Володимирівна ; 
Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-0319 А] УДК 658.26:637.52 

7359. Мізік Ю. І. Механізм управління кризовими ситуаціями на підприємствах 
житлово-комунального комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мізік Юлія Ігорівна ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 
2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — 
[2010-7242 А] УДК 685.15 
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7360. Могилевська О. Ю. Маркетингове управління підприємствами машино-
будування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Могилевська Ольга Юріївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2011-2224 А]
 УДК 658.8:621 

7361. Моргун О. В. Відтворення основних засобів на молокопереробних під-
приємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Моргун Оксана Василівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки", [Нац. акад. аграр. наук України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1991 А] УДК 658.27:637.1 

7362. Нагорний Є. І. Науково-методичні засади маркетингового тестування 
промислової інноваційної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук. : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нагорний Євген Ігорович ; 
Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(17 назв). — 100 пр. — [2011-0928 А] УДК 658.8:005.523 

7363. Нефьодова Ю. В. Інвестиційне середовище як фактор ефективного функ-
ціонування підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нефьодова Юлія Віталіївна ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2011-2182 А] 

 УДК 658.152 
7364. Нечаєва І. А. Управління інвестиційним розвитком металургійного під-

приємства на основі програмно-цільового підходу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук. : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нечаєва 
Ірина Анатоліївна ; Класич. приват ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Запоріжжя, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 150 пр. — [2011-0344 А]
 УДК 658.152:669 

7365. Обущак Т. А. Управління фінансовим станом торговельного підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Обущак Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-1725 А]
 УДК 658.15:339.3 

7366. Петришин Н. І. Розроблення нормативно-методичних засад системи 
управління вимірюваннями під час обліку газу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 
Петришин Наталія Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). 
— 100 пр. — [2010-7306 А] УДК 658.5:681.122 

7367. Петров К. В. Формування системи енергоаудиту на металургійних під-
приємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Петров Костянтин Валерійович ; Приазов. держ. техн. ун-т. 
— Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-6371 А] УДК 658.14/.17:669 

7368. Підопригора І. В. Формування системи контролінгу на підприємствах 
залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Підопригора Ірина Віталіївна ; Укр. 
держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-7309 А] УДК 658.5:656.2 
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7369. Пічугіна М. А. Формування та розвиток інноваційного кластеру під-
приємств кабельної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пічугіна Марина Анатоліїв-
на ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6373 А] 

 УДК [658:621.315.2]:334.758 
7370. Роганіна В. Є. Підвищення ефективності виробництва овочів у сіль-

ськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Роганіна Валентина 
Єгорівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0434 А] УДК 658:633 

7371. Рудавська М. В. Формування споживних властивостей молочних прохо-
лоджуючих напоїв оздоровчого спрямування : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Рудавська Марія Володими-
рівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-2115 А] УДК 658.62:637.1 

7372. Руднєва О. Ю. Регулювання екологічних наслідків діяльності промисло-
вого підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Руднєва Олена Юріївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2010-6907 А] УДК 658.26 

7373. Самонова Т. Б. Формування інтегрованих маркетингових комунікацій на 
ринку туристичних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Самонова Тетяна Броніславівна ; Європ. 
ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 120 пр. — [2011-0981 А]
 УДК 658.8:338.48 

7374. Семчук Ж. В. Розвиток систем управління якістю продукції машино-
будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Семчук Жанна Віталіївна ; Приват. вищ. 
навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2011. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2011-2806 А] УДК 658.56:621 

7375. Сокол С. В. Формування фінансового механізму діяльності страхової ком-
панії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Сокол Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т економіки 
пром-сті, [Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.]. — Донецьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6823 А] УДК 658.14:368.03 

7376. Сорокіна О. В. Оцінювання інвестиційних процесів, спрямованих на 
інноваційний розвиток металургійних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сорокіна Оле-
на Володимирівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Нац. металург. 
акад. України]. — Х., 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. 
— [2010-7099 А] УДК 658.152:669 

7377. Тищенко А. Ю. Формування інвестиційної політики підприємства : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Тищенко Артем Юрійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Луганськ, 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 
[2011-0522 А] УДК 658.152 

7378. Ткачук Г. Ю. Формування конкурентоспроможності малих підприємств 
агробізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
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номіка та упр. п-вами" / Ткачук Ганна Юріївна ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (31 назва). — 100 пр. — [2011-2869 А] 

 УДК 658.114:338.432](477.42) 
7379. Ульянова А. М. Оцінювання конкурентоспроможності господарських 

структур у машинобудуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ульянова Анна Михайлівна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 
(28 назв). — 100 пр. — [2011-2888 А] УДК 658.821:621 

7380. Халковська А. М. Маркетингове забезпечення емісійної діяльності мета-
лургійних підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Халковська Анна Миколаївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2011-2194 А] УДК 658.8:669.013](477) 

7381. Чайка В. В. Облік і аудит формування та використання прибутку 
підприємств торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Чайка Василь Володимирович ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16— 17 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-6594 А] УДК 658.155 

7382. Шацька Е. Ш. Стратегія інноваційного розвитку підприємств виногра-
дарства і плодівництва Автономної Республіки Крим : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шацька 
Ельвіна Шевкетівна ; Сум. нац. аграр. ун-т, [Крим. інж.-пед. ун-т]. — Суми, 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 130 пр. — [2010-7117 А] 

 УДК 658.589:634](477.75) 
7383. Шершньова Г. В. Інформаційні ресурси і комунікації в управлінні асор-

тиментом торговельних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шершньова Ганна Вікторівна ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2953 А]
 УДК 658.628:004 

7384. Шестопал О. А. Оптимізація складових системи управління якістю фар-
мацевтичного підприємства з використанням оцінки ризиків : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. 
вир-ва лікар. засобів" / Шестопал Оксана Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. п-во "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції", [Нац. фар-
мац. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-1828 А] УДК 658.62:615.1 

7385. Яценко В. В. Формування збутової політики підприємства в умовах роз-
витку інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яценко Валентина Воло-
димирівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1840 А] УДК 658.8 

7386. Ящук В. І. Економічна безпека роздрібних підприємств корпоративних 
мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Ящук Валентина Ігорівна ; Центр. спілка спожив. т-в Украї-
ни, Львів. комерц. акад. — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1120 А] УДК 658.87 
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66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 

66.0 Хімічна технологія загалом 

На ступінь доктора 
7387. Березуцький В. В. Наукове обґрунтування комплексу хімічних техноло-

гій інгібірування процесів трансформації водних технологічних середовищ : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. 
хім. технології" / Березуцький Вячеслав Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Х., 2011. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—28 (32 назви). — 
100 пр. — [2011-1285 А] УДК 66.01/.07 

На ступінь кандидата 
7388. Дубовкіна І. О. Методи підвищення енергоефективності розпилюваль-

ного сушіння та їх реалізація в технологічних лініях : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 
Дубовкіна Ірина Олександрівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики НАН Украї-
ни. — К., 2011. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (17 назв). — [2011-1481 А]
 УДК 66.047 

7389. Дьяченко Т. В. Отримання неону та гелію з низькопотенційних газових 
сумішей методом фазової сепарації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Дьяченко 
Тетяна Вікторівна ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0759 А] УДК 66.048.3 

7390. Мординський В. П. Удосконалення обладнання для концентрування 
рідких харчових продуктів методом блочного виморожування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., 
мікробіол. та фармац. вир-в" / Мординський Всеволод Петрович ; Одес. нац. акад. 
харч. технологій. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). 
— 100 пр. — [2011-1935 А] УДК 66.063.94-93:664.8.037.59 

7391. Ожередова М. А. Одержання гідроксикарбонату нікелю з рідких ні-
кельвмісних відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Ожередова Марина Анатоліївна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 
— 100 пр. — [2011-1543 А] УДК 66.065:546.74 

7392. Сидоренко С. В. Гідродинаміка та масообмін в диспергуючому контакт-
ному пристрої відцентрового масообмінного апарата : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Си-
доренко Сергій Вікторович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1558 А] УДК 66.021.3.048.3 

7393. Степова К. В. Хемосорбція гідроген сульфіду модифікованими при-
родними сорбентами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук. : 
[спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Степова Катерина Вікторівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1008 А] УДК 66.074.37 

7394. Тригуб І. Г. Удосконалення процесу випалу вапняку на основі управлін-
ня режимом завантаження шахтної протитокової печі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. 
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сплавів" / Тригуб Ірина Григорівна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 
2011. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2881 А] 

 УДК 66.046.4:553.551.1 
7395. Турчина Т. Я. Інтенсифікація тепловологопереносу при розпилюваль-

ному сушінні термопластичних матеріалів з рослинної сировини : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 
теплоенергетика" / Турчина Тетяна Яківна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — 
К., 2011. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—24 (23 назви). — 110 пр. — [2011-1410 А]
 УДК 66.021.2.047 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь доктора 
7396. Верещак В. Г. Фізико-хімічні основи і технологія нанорозмірних порош-

ків стабілізованого діоксиду цирконію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорган. речовин" / Верещак Віктор Григо-
рович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 
2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (42 назви). — 100 пр. — [2011-2340 А]
 УДК 661.883.1.22-14 

На ступінь кандидата 
7397. Горобець А. В. Технології одержання та властивості функціональних 

мембран на основі флуоровмісних полімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Мембрани та мембранна технологія" / Горобець 
Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Нац. ун-т "Києво-
Могилян. акад."]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 
120 пр. — [2011-0729 А] УДК 542.816:66.081 

7398. Клименко Р. М. Технологія азотно-фосфорних сірковмісних добрив на 
основі сірійського фосфориту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Клименко Руслан Миколайо-
вич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр: с. 
15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-7224 А] УДК 661.5/.6 

7399. Мацьків О. О. Основи технології отримання метакрилатів газофазним 
каталітичним окисненням ізобутилового спирту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / 
Мацьків Олена Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2010. — 21с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6773 А]
 УДК 661.742.2 

7400. Сердюков О. Е. Інтенсифікація тепломасообмінних процесів та удоско-
налення обладнання для термічного розкладу гідрокарбонатів магнію : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. 
хім. технології" / Сердюков Олег Едуардович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 
— Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 
100 пр. — [2011-1384 А] УДК 661.2.047.45 

7401. Філенко О. М. Закономірності гідродинамічних та масообмінних процесів 
очищення газових викидів содового виробництва у апараті з комбінованими кон-
тактними пристроями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Філенко Олеся Миколаївна ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-2894 А] УДК 661.33.021.3 
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7402. Шолух Н. Є. Міжфазні процеси твердіння органо-неорганічних компози-
тів на основі силікату натрію та калію : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Шолух Наталія Євгенівна ; 
Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, [Ін-т хім. технологій Східноукр. нац. ун-ту 
ім. Володимира Даля]. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-0623 А] УДК 661.68:544.77 

663/664 Мікробіологічна промисловість.  
Харчова промисловість 

На ступінь кандидата 
7403. Єрмолін Д. В. Удосконалення технології шампанських та ігристих вин 

на основі раціонального використання сировини та допоміжних речовин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукрис-
тих речовин та продуктів бродіння" / Єрмолін Дмитро Володимирович ; Нац. ін-т 
винограду і вина "Магарач". — Ялта (АР Крим), 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0814 А] 

 УДК 663.223.031.2/.4 
7404. Омар Саїд Ахмед Мохамед Ахмед. Теплообмін при випарюванні в рота-

ційному термомеханічному агрегаті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / 
Омар Саїд Ахмед Мохамед Ахмед ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2011. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2695 А] 

 УДК 664.048.5.022.63 
7405. Палаш А. А. Підвищення ефективності і удосконалення обладнання для 

культивування мікроорганізмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Палаш 
Анатолій Анатолійович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2011-0942 А] УДК 663.03 

7406. Радіоненко В. М. Удосконалення холодильного зберігання продукції 
рослинного походження в модулях з модифікованим газовим середовищем : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консер-
вов. і охолодж. харч. продуктів" / Радіоненко Віталій Миколайович ; Одес. держ. 
акад. холоду. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви). — 
120 пр. — [2011-0424 А] УДК 664.8.037 

7407. Табенська О. І. Розвиток вертикальної інтеграції в цукровобуряковому ви-
робництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-
номіка та упр. нац. госп-вом" / Табенська Оксана Ігорівна ; Нац. наук. центр "Ін-т 
аграр економіки". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2011-0508 А] УДК 664.12 

7408. Тесля О. Д. Удосконалення безопарного способу приготування тіста для 
виробництва хлібобулочних виробів : 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" / Тесля Ольга Дмитрівна ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 130 пр. 
— [2011-0518 А] УДК 664.641.016.8 

7409. Янаков В. П. Обґрунтування параметрів і режимів роботи тістомісильної 
машини періодичної дії : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.12 "Процеси й обладн. харч., мікробіол. і фармац. вир-в" / Янаков Валерій 
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Петрович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 
[Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Донецьк, 2011. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2011-0634 А] УДК 664.653 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь доктора 
7410. Ткаченко О. Б. Наукові основи вдосконалення технології білих столових 

вин шляхом регулювання окислювально-відновних процесів їх виробництва : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія 
цукристих речовин та продуктів бродіння" / Ткаченко Оксана Борисівна ; Нац. ін-т 
винограду і вина "Магарач". — Ялта (АР Крим), 2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 36—39 (27 назв). — 60 пр. — [2010-6385 А] УДК 663.257:663.251 

На ступінь кандидата 
7411. Голозубова Н. В. Інтеграція як форма економічного партнерства між по-

стачальниками сировини та виноробними підприємствами : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Голо-
зубова Надія Віталіївна ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-1587 А] 

 УДК 663.2:334.012.82](477.74) 
7412. Лензіон С. В. Розвиток методів розрахунку і обладнання транспортно-

технологічних систем у виробництві шампанських вин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. 
та фармац. вир-в" / Лензіон Сергій Валентинович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 130 пр. — [2011-2594 А] 

 УДК 663.283 
7413. Сидоренко О. М. Удосконалення технології використання деревини дуба у 

виноробстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Тех-
нологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Сидоренко Олександр Миколайо-
вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. ін-т винограду і вина "Магарач", [Ін-т 
агроекології і економіки природокористування]. — Ялта (АР Крим), 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2011-0998 А]
 УДК 663.241:674.42 

663.6/.8 Мінеральні води. Лікувальні води. Морозиво. Соки 

На ступінь кандидата 
7414. Горячова О. О. Удосконалення споживних властивостей яблучних та 

купажованих соків і їх зміни при зберіганні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Горячова Олена Олександрівна ; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Вищ. навч. 
закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Донецьк, 2011. — 21 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2011-0108 А] 

 УДК 663.813:634.11/.12 
7415. Рибак О. М. Удосконалення технології морозива з комбінованим 

складом сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Рибак Ольга Миколаївна ; Нац. 
ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 
— 150 пр. — [2011-2773 А] УДК 663.674 
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664.3 Харчові масла та жири 

На ступінь кандидата 
7416. Благодир Л. М. Забезпечення ефективності переробних підприємств олій-

но-жирової галузі України з використанням моделі виробничих функцій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Благодир Лілія Миколаївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Вінниц. нац. техн. 
ун-т М-ва освіти і науки, молоді та спорту України]. — Вінниця, 2011. — 20 с. : іл, табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2011-0041 А] УДК 005:664.34 

7417. Гавриш А. В. Технологія жировмісного оздоблювального напівфабрика-
ту, що містить гемове залізо : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Гавриш Андрій Володими-
рович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2011. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2369 А] УДК 664.3 

7418. Сокол Г. І. Технологія переетерифікація жирів з одержанням харчових 
поверхнево-активних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / 
Сокол Ганна Ігорівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (8 назв). — 100 пр. — [2010-7098 А]
 УДК 664.3 

7419. Червоний В. М. Удосконалення процесу емульгування жирів за допомо-
гою ультразвуку та його апаратурне оформлення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та 
фармац. вир-в" / Червоний Віталій Миколайович ; Харків. держ. ун-т харчування та 
торгівлі. — Х., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-2149 А] УДК 664.34:66.084.8 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 
7420. Бодак М. П. Дослідження споживних властивостей, якості і збереженос-

ті пряників поліпшеного складу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Бодак Михайло Петрович ; Львів. комерц. 
акад. — Львів, 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — 
[2011-3066 А] УДК 664.68:664.64.016 

7421. Валевська Л. О. Товарознавча оцінка нових видів екструдованих зерно-
вих продуктів підвищеної харчової цінності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Валевська Людмила Олександрів-
на ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — 
Х., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2060 А]
 УДК 664.696.017 

7422. Івашина Л. Л. Технологія молочно-білкових запіканок з йодвміщую-
чими добавками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.16 "Технологія продуктів харчування" / Івашина Лілія Леонідівна ; 
Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 12—15 (18 назв). — 100 пр. — [2011-1081 А] УДК 664.686 

7423. Прилуцька Л. П. Удосконалення технології білково-збивного печива на 
основі цукрозамінників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і хлібо-
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пекар. виробів та комбікормів" / Прилуцька Ліна Петрівна ; Нац. ун-т харч. техно-
логій. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 130 пр. — 
[2010-7311 А] УДК 664.682 

7424. Теличкун Ю. С. Удосконалення процесу екструдування дріжджового 
тіста з метою створення високоефективного обладнання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. 
та фармац. вир-в" / Теличкун Юлія Станіславівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 
2011. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (32 назви). — 130 пр. — [2011-1400 А] 

 УДК 664.653.4 
7425. Харченко Є. І. Удосконалення технології виробництва борошна з вико-

ристанням спрямованих повітряних потоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготов-
лення зерн. і хлібопекар. виробів та комбікормів" / Харченко Євген Іванович ; Нац. 
ун-т харч. технологій. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 
— 120 пр. — [2011-2903 А] УДК 664.748 

7426. Холодова О. А. Удосконалення технології озонування пшеничного бо-
рошна для виробництва хлібобулочних виробів : 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" / Холодова Олена Ана-
толіївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василен-
ка М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2911 А] УДК 664.746 

7427. Шевчук В. Ю. Організаційно-економічні засади розвитку регіонального 
ринку хлібозабезпечення : (на прикл. Харків. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 
Шевчук Вероніка Юріївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Харків. держ. техн. ун-т 
буд-ва та архіт.]. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). 
— 100 пр. — [2011-1827 А] УДК 664.66.011(477.54) 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 
7428. Гирка О. І. Споживні властивості і збереженість нових екструдованих 

продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.15 "То-
варознавство" / Гирка Ольга Ігорівна ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 
2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (26 назв). — 100 пр. — [2011-3166 А]
 УДК 664.87:678.957.3 

7429. Жданов І. В. Дослідження сушіння рослинної сировини у відцентровому 
псевдозрідженому шарі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Жданов Іван 
В'ячеславович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Баранов-
ського. — Донецьк, 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). — 
100 пр. — [2011-3313 А] УДК 664.83.047.8 

7430. Зінченко І. М. Розроблення технології харчоконцентратів на основі їстівних 
грибів : 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 комбі-
кормів" / Зінченко Інна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2010. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 130 пр. — [2010-7294 А]
 УДК 664.848 
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7431. Ленерт С. О. Формування якості овочево-сиркових паст підвищеної 
біологічної цінності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Ленерт Світлана Олександрівна ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, [Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2011-0877 А] УДК 664.849 

7432. Лисиця О. Ю. Удосконалення процесу швидкого заморожування ягід в по-
тоці газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Про-
цеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Лисиця Олексій Юрійович ; 
Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсько-
го "ХАІ"]. — Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-2601 А] УДК 664.8.037.52 

7433. Пак А. В. Формування товарознавчих властивостей заморожених пасто-
подібних напівфабрикатів на основі плодової сировини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Пак Аліна Володи-
мирівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2010. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6522 А] УДК 664.8.037:634.1 

7434. Семенов О. М. Удосконалення процесів пастеризаційної і стерилізацій-
ної обробки харчової продукції і напоїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. 
вир-в" / Семенов Олександр Михайлович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Поділ. держ. 
аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики України]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2011-0988 А] 

 УДК 664.8.036.2/.3 
7435. Шофул І. І. Удосконалення обладнання для теплової обробки овочів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та 
обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Шофул Ігор Іванович ; Одес. нац. акад. 
харч. технологій. — Одеса, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). 
— 100 пр. — [2011-2157 А] УДК 664.8.036 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.1/.3 Олії, жири, віск і продукти, що виробляються з них 

На ступінь доктора 
7436. Некрасов П. О. Науково-практичні основи технології жирів функціо-

нального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / Не-
красов Павло Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (48 назв). — 100 пр. — [2010-7245 А] 

 УДК 665.383:664.31 

На ступінь кандидата 
7437. Бєлінська А. П. Технологія купажованої олії підвищеної біологічної цін-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 "Тех-
нологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / Бєлінська Анна Павлів-
на ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2290 А] УДК 665.3 

7438. Кіщенко В. А. Удосконалення методів контролю показників якості у 
технології природних та модифікованих жирів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-
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космет. продуктів" / Кіщенко Володимир Анатолійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т", [Проблем. н.-д. лаб. Нац. ун-ту харч. технологій]. — Х., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1322 А] 

 УДК 665.1/.5 
7439. Левчук І. В. Удосконалення методів контролю показників безпеки у 

технології олієжирових виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. 
продуктів" / Левчук Ірина Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Проблем. н.-д. лаб. Нац. ун-ту харч. технологій]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1338 А] УДК 665.1/5 

7440. Литвиненко О. А. Технологія харчового шроту з безлушпинного ядра 
насіння соняшнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / Лит-
виненко Олена Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2010. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6770 А] 

 УДК 665.117:633.854.78 
7441. Папченко В. Ю. Технологія моно-, діацилгліцеринів та діетаноламідів 

жирних кислот амідуванням соняшникової олії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-
космет. продуктів" / Папченко Вікторія Юріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-2718 А] УДК 665.3 

7442. Шеманська Є. І. Технологія функціональних жирових продуктів на 
основі фосфоліпідів та есенціальних жирних кислот : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-
космет. продуктів" / Шеманська Євгенія Іванівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т", [Нац. ун-т харч. технологій]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-2951 А] УДК 665.3 

666 Скляна і керамічна промисловість.  
Промисловість в'яжучих. Цемент і бетон 

666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі 

На ступінь кандидата 
7443. Карасик О. О. Склокерамічні матеріали з високою провідністю по іонах 

літію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Техно-
логія тугоплав. неметал. матеріалів" / Карасик Олексій Олегович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2083 А] УДК 666.113'62'34 

7444. Романова О. О. Склокристалічні феритвмісні покриття по кераміці спе-
ціального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Романова Олеся Олек-
сандрівна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2011-0439 А] УДК 666.29 

7445. Шовкопляс О. В. Керамічні пігменти на основі шлаку доменного вироб-
ництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Тех-
нологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Шовкопляс Олена Вадимівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1111 А] УДК 666.291 
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7446. Шульга Т. Ф. Електроізоляційні скло- та склокристалічні покриття для 
маловуглецевої сталі та алюмінію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Шульга Тетяна 
Федорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 
2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2960 А]
 УДК 666.11:669.056.9 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 
7447. Борисенко О. М. Безвипалювані периклазовуглецеві матеріали підвище-

ної стійкості до окиснення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Борисенко Оксана Ми-
колаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2011-0049 А] УДК 666.762 

7448. Борщишин І. Д. Магнійвмісна кераміка на основі легованих Cr(III), 
Y(III), Zr(IV) золь-гель порошків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Борщишин 
Ірина Дмитрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0669 А] УДК 666.762.3-122 

7449. Стороженко М. С. Розробка керамічних, металокерамічних матеріалів та 
електроіскрових покриттів на основі TiВ2 — SiC з підвищеним рівнем зносостійкості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Стороженко Марина Сергіївна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. 
ім. І. М. Францевича. — К., 2011. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). 
— 100 пр. — [2011-0502 А] УДК 666.7 

666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь кандидата 
7450. Балабанська І. І. Клеючі розчини на основі сухих золовмісних буді-

вельних сумішей з добавками органо-мінеральних модифікаторів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 
Балабанська Ірина Ігорівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та при-
родокористування]. — Вінниця, 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 15 (12 назв). — 
100 пр. — [2011-2270 А] УДК 666.97 

7451. Бондаренко Г. Г. Формування структури і властивостей вапняно-кремне-
земистих композитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Бондаренко Георгій Григорович ; Одес. 
держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-3074 А] УДК 666.965 

7452. Дейнека В. В. Корозійностійкі в'яжучі матеріали на основі системи СаО — 
ВаО — Fe2О3 — SiO2 поліфункціонального призначення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. мате-
ріалів" / Дейнека Вікторія Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 
— Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 120 пр. — [2011-1886 А]
 УДК 666.946.3 

7453. Корнійчук Б. В. Розробка та аналіз віброустановки із вертикально роз-
ташованими збудниками коливань для виробництва залізобетонних кілець : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.02 "Машини для вир-ва 
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буд. матеріалів і конструкцій" / Корнійчук Борис Валерійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва 
і архіт. — К., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 120 пр. — 
[2011-1705 А] УДК 666.9.033 

7454. Косминський І. В. Підвищення ефективності використання системи 
"віброплощадка-привантажувач" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Кос-
минський Ігор Владленович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 120 пр. — [2011-1912 А] УДК 666.9.033 

7455. Кропивницька Т. П. Пластифіковані цементи та будівельні мурувальні 
розчини на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Кропивницька Тетяна Павлівна ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0241 А] УДК 666.94 

7456. Кундос М. Г. Модифіковані високоміцні сульфатно-шлакові в'яжучі та 
вироби на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Кундос Максим Григорович ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Вінниця, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-2576 А] 

 УДК 666.943 
7457. Лебеденко Є. І. Вогнетривкі цементи на основі глиноземвмісних відходів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Техно-
логія тугоплав. неметал. матеріалів" / Лебеденко Євгенія Іванівна ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1518 А] УДК 666.946 

7458. Ткаченко Г. Г. Комплексна активація мікроструктури бетонів як від-
критих складних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Ткаченко Галина Георгіївна ; Одес. держ. 
акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-0526 А] УДК 666.972.5 

7459. Цапко Н. С. Цемент поліфункційного призначення на основі композицій 
високобарієвої області системи ВаО — АІ2О3 — SiO2 : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. 
матеріалів" / Цапко Наталія Сергіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—18 (32 назви). — 100 пр. — [2011-1422 А]
 УДК 666.946 

669 Металургія. Метали та сплави 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 

7460. Бобирь С. В. Розвиток наукових основ формування структури та власти-
востей зносостійких низькохромистих чавунів для деталей технологічного облад-
нання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.16.01 "Ме-
талознав. та терміч. оброб. металів" / Бобирь Сергій Володимирович ; Запоріз. нац. 
техн. ун-т, [Держ. вищ. навч.закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт."]. — 
Запоріжжя, 2011. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (51 назва). — 100 пр. — 
[2011-0664 А] УДК 669.15-196.017 
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На ступінь кандидата 
7461. Бєдарєв С. О. Обґрунтування параметрів і удосконалення системи відсі-

чення конвертерного шлаку елементами поплавкового типу при випуску сталі : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.08 "Машини для 
металург. вир-ва" / Бєдарєв Сергій Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 
нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0803 А] УДК 669.184:621.87 

7462. Єфременко О. В. Підвищення ударно-абразивної зносостійкості сталей у 
водяних корозійно-активних середовищах удосконаленням хімічного складу і мікрострук-
тури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.01 "Ме-
талознав. і терміч. оброб. металів" / Єфременко Олексій Васильович ; Приазов. держ. 
техн. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-7291 А] УДК 669.15-194:539.375.6 

7463. Жиров Д. М. Особливості процесу плазмово-дугового рідкофазного 
відновлення заліза газами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Жиров Денис 
Михайлович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — К., 2011. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 120 пр. — [2011-0154 А] 

 УДК 669.181.27 
7464. Золотарьов І. В. Удосконалення технології післяпічної обробки коксу як 

доменного палива для поліпшення його якості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. 
матеріалів" / Золотарьов Іван Васильович ; Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т "УХІН", 
[Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України]. — Х., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2011-3351 А] 

 УДК 669.162.16 
7465. Ковальчик Р. В. Удосконалювання технології доменної плавки з вико-

ристанням інформації про високотемпературні металургійні властивості коксу : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія 
чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Ковальчик Роман Владиславович ; Ін-т чор. 
металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, [Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. 
техн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2010-7018 А] УДК 669.162.16 

7466. Пісмарьов К. Є. Розвиток теорії продування металу аргоном і вдоскона-
лення технології позапічної обробки та розливання наднизьковуглецевих сталей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія 
чор. і кольор. металів та сплавів" / Пісмарьов Костянтин Євгенович ; Держ. вищ. 
навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2185 А] УДК 669.184 

7467. Пономаренко І. В. Підвищення конструктивної міцності сталевих ви-
робів шляхом поверхневого наноструктурування іонним бомбардуванням : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Пономаренко Ігор Володимирович ; Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Х., 2011. — 
21 с., включ. обл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2011-0408 А]
 УДК 669.18.017-022.532 

7468. Савченко В. О. Оптимізація хімічного складу та технології модифіку-
вання графітизованих сталей з метою підвищення механічних та службових власти-
востей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Ме-
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талознав. та терміч. оброб. металів" / Савченко Віра Олександрівна ; Запоріз. нац. техн. 
ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-2791 А] УДК 669.141 

7469. Сухенко В. Ю. Математична модель і система керування процесом дуття 
конвертерної плавки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Сухенко Вікторія Юріївна ; М-во 
пром. політики України, Держ. наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики", [Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (21 назва). — 120 пр. — [2010-6913 А] УДК 669.184 

7470. Ухін В. Є. Обґрунтування і вдосконалення технологічних параметрів 
процесу безперервного розливання сталі на високопродуктивних сортових МБЛЗ : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія 
чор. і кольор. металів та сплавів" / Ухін Володимир Євгенович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-2144 А] УДК 669.18-412 

7471. Хасан О. С. Прогнозування структури і механічних властивостей чавуну 
з кулястим графітом при модифікуванні у формі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Хасан Ольга Сергіївна ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2010. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6477 А] УДК 669.131.7 

7472. Шевченко С. А. Розробка наукових положень і технології інжекційного 
процесу десульфурації чавуну диспергованим магнієм у великовантажних ковшах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія 
чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Шевченко Сергій Анатолійович ; НАН 
України, Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова. — Дніпропетровськ, 2010. — 22 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 50 пр. — [2010-7326 А]
 УДК 669.162.267.6:669.721 

7473. Штапура Є. В. Розробка технології комбінованої продувки рідкої сталі в 
ковші з метою удосконалення перемішування та зниження кількості неметалевих 
включень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Ме-
талургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Штапура Євген Вікторович ; Нац. 
металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2959 А] УДК 669.183.52 

669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові метали та їхні сплави 

На ступінь кандидата 
7474. Борисов Д. Б. Фазові рівноваги та властивості сплавів в системах 

Ti-Nb(V,Ge,Sn)-B : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Борисов Дмитро Борисович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича, [Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича НАН України]. — 
Чернівці, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (16 назв). — 100 пр. — [2010-6403 А]
 УДК 669.295+669.781].017 

7475. Воляр Р. М. Удосконалення мікрометалургійного процесу отримання ле-
гованого функціонального матеріалу на основі кремнію для альтернативної енерге-
тики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Ме-
талургія чор. і кольор. металів та сплавів" / Воляр Роман Миколайович ; Нац. мета-
лург. акад. України, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Дніпропетровськ, 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2011-2361 А] 

 УДК 669.782.046.51 
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7476. Никируй Р. І. Структура та фізичні властивості плівок халькогенідів 
свинцю, отриманих із газодинамічного потоку пари : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Никируй 
Ростислав Іванович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Фран-
ківськ, 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19. — 100 пр. — 
[2010-7304 А] УДК 669.4:54-165 

7477. Педаш О. О. Вплив способів модифікування на структуру та властивості 
жароміцних нікелевих сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Педаш Олексій Олександрович ; 
Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-2725 А] УДК 669.245-96 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла.  
Легка промисловість загалом 

675 Шкіряна промисловість (в тому числі виробництво  
хутра і штучної шкіри) 

На ступінь доктора 
7478. Касьян Е. Є. Розвиток наукових основ формування полімерних компози-

ційних покриттів натуральних шкір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / Касьян Едуард 
Євгенович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2011. — 41 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (52 назви). — 100 пр. — [2011-2084 А] 

 УДК 675.026.3:678.7 
7479. Ліщук В. І. Наукові основи відмочувально-зольних процесів у виробництві 

шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.18 "Техно-
логія взуття, шкір. виробів і хутра" / Ліщук Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т тех-
нологій та дизайну. — К., 2011. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (53 назви). 
— 100 пр. — [2011-2610 А] УДК 675.023.2 

7480. Плаван В. П. Наукові основи технологій органічно-мінерального дуб-
лення для виробництва шкіри та хутра з поліпшеними властивостями : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. 
виробів і хутра" / Плаван Вікторія Петрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. 
— К., 2011. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (60 назв). — 
100 пр. — [2011-1996 А] УДК 675.024 

На ступінь кандидата 
7481. Бунчак О. М. Еколого-агротехнічне обґрунтування утилізації відходів 

шкіряного виробництва та осаду очисних споруд : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Бунчак Олександр Миронович ; 
Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики 
та продовольства України]. — Дніпропетровськ, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2011-2058 А] УДК 675.08 

7482. Денисюк Л. В. Розробка конструкції і технології виготовлення спортив-
ного взуття для занять кінним спортом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / Денисюк 
Людмила Всеволодівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Київ. нац. ун-т технологій та дизай-
ну]. — Хмельницький, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2011-3243 А] УДК 685.346.02 
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7483. Савченко Г. В. Удосконалення технологічного процесу формостворення 
верху взуття зі шкурок кроля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / Савченко Галина 
В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2011-6347 А] УДК 685.34.072 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь доктора 
7484. Защепкіна Н. М. Розвиток наукових основ та інженерних методів проек-

тування заданих властивостей текстильних матеріалів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, 
швейн. та трикотаж. виробів" / Защепкіна Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
технологій та дизайну. — К., 2011. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 33—38 (45 назв). — 100 пр. — [2011-2471 А] УДК 677.017.7 

7485. Тіхосова Г. А. Розвиток наукових основ технологій первинної переробки 
волокон льону олійного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.18.01 "Зберігання і технологія перероб. зерна, виготовлення зерн. і хлібо-
пекар. виробів та комбікормів" / Тіхосова Ганна Анатоліївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. 
— Херсон, 2011. — 51 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 41—46 (55 назв). — 100 пр. — 
[2011-2141 А] УДК 677.11 

7486. Чепелюк О. В. Розвиток наукових основ будови та умов формування 
тканини з урахуванням її ергономічних і естетичних характеристик : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. мате-
ріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Чепелюк Олена Валеріївна ; Херсон. нац. техн. 
ун-т. — Херсон, 2010. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (46 назв). — 100 пр. — 
[2011-2124 А] УДК 677.024 

На ступінь кандидата 
7487. Березюк О. Я. Розробка композиційних препаратів для просочувально-

накатного способу біління бавовняних тканин : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. 
виробів" / Березюк Оксана Ярославівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. 
— Херсон, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-2121 А] УДК 677.21.027 

7488. Озимок Г. В. Формування асортименту і якості тканин для опорядження 
підприємств ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Озимок Галина Володимирівна ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1159 А] УДК 677.074:640.432 

7489. Пасічник М. В. Розробка композиційних складів для формування полі-
мерного покриття на поверхні текстильних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і 
трикотаж. виробів" / Пасічник Марія Валеріївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 
2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2110 А]
 УДК 677.027.65:678.7 

7490. Харук Ю. А. Формування асортименту та якості фільтрувальних нетка-
них матеріалів на основі термостійких волокон : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Харук Юлія Антонівна ; 
Львів. комерц. акад. — Львів, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2010-6592 А] УДК 677.021.123.3 
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678 Промисловість високомолекулярних речовин.  
Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь доктора 
7491. Ващенко Ю. М. Науково-технічні основи розробки еластомерних ком-

позиційних матеріалів для ресурсозберігаючих технологій : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. та композиц. 
матеріалів" / Ващенко Юрій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-
технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 
(41 назва). — 100 пр. — [2011-3113 А] УДК 678.046 

На ступінь кандидата 
7492. Будник О. А. Вуглепластики триботехнічного призначення на основі 

фторопласту-4 та модифікованого вуглецевоволокнистого наповнювача : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і 
композиц. матеріалів" / Будник Олег Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. 
держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2010. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2011-2961 А] УДК 678.046 

7493. Вовк О. В. Математичне моделювання та чисельний аналіз процесів фор-
мування багатокомпонентних сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Вовк 
Олександр Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3128 А] 

 УДК 678.021.17:519.87 
7494. Возняк А. В. Розробка технологій переробки полімерів методом твердо-

фазної екструзії з використанням деформації простим зсувом : автореф. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. та композиц. 
матеріалів" / Возняк Андрій Васильович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [До-
нец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна НАН України]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2011-0692 А] УДК 678.7:539.89 

7495. Гарматюк Р. Т. Розроблення технології формування електропровідних 
покриттів на основі епоксидної матриці та полідисперсних вуглецевих наповнювачів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріало-
знавство" / Гарматюк Ростислав Тарасович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. 
ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Луцьк, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-6606 А] УДК 678.01:537.311 

7496. Кудіна О. О. Амфіфільні гребінчасті кополімери малеїнового ангідриду 
для одержання самовпорядкованих міцелярних структур та наночастинок срібла : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія ви-
сокомолекуляр. сполук" / Кудіна Олена Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка". — Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(29 назв). — 100 пр. — [2010-6858 А] УДК 678.6 

7497. Курташ Ю. А. Одержання нафтополімерних смол з використанням оліго-
пероксидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Тех-
нологія продуктів органіч. синтезу" / Курташ Юрій Андрійович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(16 назв). — 100 пр. — [2010-6651 А] УДК 678.747 

7498. Мурланова Т. В. Трекові поліетилентерефталатні мембрани з антибактеріаль-
ними властивостями, технологія їх одержання та застосування у водопідготовці : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.18 "Мембрани та 
мембран. технологія" / Мурланова Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т технологій та 
дизайну, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2011-2672 А] 

 УДК 678.6:542.816 
7499. Несторак Ю. С. Термостабілізація полістиролу імідофеніл(мет)акрилатами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія ви-
сокомолекуляр. сполук" / Несторак Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2011-2681 А] УДК 678.746.2.048 

7500. Рибкіна С. П. Розробка технології одержання поліолефінових компози-
цій прискореного розкладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.17.06 "Технологія полімер. та композиц. матеріалів" / Рибкіна Софія Павлів-
на ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 112 пр. — [2011-0433 А] УДК 678.019 

7501. Сердюк В. О. Мікрокапсулювання рідких і твердих вуглеводнів гетеро-
функціональними акрилатними кополімерами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Сердюк Ві-
талій Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0472 А] УДК 678.0 

7502. Фоменко А. О. Структура та діелектричні властивості органонеорганіч-
них систем на поліедральних олігосилсесквіоксанів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.19 "Фізика полімерів" / Фоменко Андрій 
Олександрович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2011. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1413 А] 

 УДК 678.664:678.84 
7503. Хром'як У. В. Функціоналізовані матеріали на основі прищеплених ко-

полімерів полівінілпіролідону і гідрофобних вінілових мономерів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і ком-
позиц. матеріалів" / Хром'як Уляна Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 
100 пр. — [2011-2028 А] УДК 678.743.2 

7504. Шуст О. В. Хімічна модифікація епоксидних смол флуорвмісними спо-
луками з функційними групами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Шуст Олена Вікторівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2981 А] УДК 678.643 

681 Точна механіка та автоматика 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  
і регулювання. Високі технології. Смарт-технології. 

На ступінь доктора 
7505. Алексєєв М. О. Автоматизований контроль параметрів об'єктів управ-

ління на основі перебудованих спектральних операторів : автореф. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Алексєєв 
Михайло Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 
2010. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (30 назв). — 120 пр. — [2011-0602 А] 

 УДК 681.518.5 
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7506. Гордєєв Б. М. Розвиток теорії та практичне використання комп'ютеризо-
ваних поліметричних систем оперативного контролю кількісних і якісних характерис-
тик рідких середовищ (енергоносіїв) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Гордєєв Борис Ми-
колайович ; НАН України Ін-т електродинаміки, [Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова]. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 
(42 назви). — 100 пр. — [2011-0728 А] УДК 681.518.3:004 

7507. Погорелов О. О. Математичні моделі флотації та алгоритми оптималь-
ного керування флотаційним процесом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Погорелов Олег 
Олексійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2011. — 37 с. : іл., табл — Бібліогр.: с. 30—34 
(53 назви). — 100 пр. — [2011-0400 А] УДК 681.5 

На ступінь кандидата 
7508. Анікієв О. С. Структурний синтез мереж MPLS за заданими показника-

ми якості обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Анікієв Олександр Сергійович ; Нац. техн. ун-
т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 110 пр. — [2011-0761 А] УДК 681.513 

7509. Артамонов Є. Б. Методи і алгоритми діагностування стану ділянок теплових 
мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Ін-
форм. технології" / Артамонов Євген Борисович ; НАН України, Ін-т пробл. мат. 
машин і систем, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2011-1681 А] УДК 681.536.5 

7510. Балабанова Т. В. Динаміка та похибки дворамкового динамічно на-
строюваного гіроскопа з однокільцевою схемою складання при прискореннях основи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.03 "Гіроскопи 
та навігаційні системи" / Балабанова Тетяна Василівна ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2011-0017 А] УДК 531.383 

7511. Вербенець Б. Я. Безконтактний метод і прилади для контролю протико-
розійного захисту підземних трубопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 
речовин" / Вербенець Богдан Ярославович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Кар-
пенка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (39 назв). — 100 пр. 
— [2011-3117 А] УДК 681.518.3:621.643.2 

7512. Жуков О. А. Математичні моделі та пристрої для автоматичного керу-
вання вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю обертання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електро-
техн. комплекси та системи" / Жуков Олексій Анатолійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. 
— Вінниця, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1896 А]
 УДК 681.5:621.311.24 

7513. Кабанов О. О. Синтез робастних систем стабілізації і термінального ке-
рування на основі асимптотичних методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Кабанов Олексій 
Олександрович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2011-3386 А] 

 УДК 681.5:517.928 
7514. Калашніков Є. Є. Моделі та засоби автоматизації процесів керування 

дозуванням сипких матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Калашніков Євген Євге-
нович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковсь-
кого "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2011-3393 А] УДК 681.5.08 

7515. Кириллов О. Л. Автоматизація процесу керування системами переван-
таження рідинних нафтопродуктів зі слабкою провідністю в замкнуті об'єми : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація 
процесів керування" / Кириллов Олег Леонідович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Хер-
сон, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3425 А]
 УДК 681.51 

7516. Коваленко О. М. Синтез імітаційних навчаючих моделей для підготовки 
операторів хіміко-технологічних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Коваленко 
Олександр Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3457 А] УДК 681.513.2 

7517. Ковтун Л. О. Методи і оптико-електронні засоби вимірювального кон-
тролю вологості листових матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речо-
вин" / Ковтун Людмила Олександрівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. 
— Вінниця, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-3467 А] УДК 681.586.5 

7518. Лебеденко Ю. О. Підвищення ефективності процесів керування пере-
творенням електричної енергії в автономних енергетичних системах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 
керування" / Лебеденко Юрій Олександрович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-1662 А]
 УДК 681.516.77:621.314.2 

7519. Пасічник С. М. Моделі та методи синтезу системи автоматичного по-
зиціювання режимів вихрового енергорозділювача : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Пасіч-
ник Сергій Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. 
ін-т". — Х., 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2011-2720 А] УДК 681.536.6.013 

7520. Писаренко А. В. Векторно-матричні моделі керуючих пристроїв багато-
вимірних систем управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Писаренко Андрій Володи-
мирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2011. — 30 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 25—26 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2733 А] УДК 681.5 

7521. Раад Карім Кадем. Автоматизоване проектування безпілотних літальних 
апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 "Сис-
теми автоматизації проектув. робіт" / Раад Карім Кадем ; Нац. авіац. ун-т. — К., 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2762 А] 

 УДК 681.5:519.711]:629.73 
7522. Сабат Н. В. Ідентифікація буримості гірських порід в процесі поглиб-

лення нафтових і газових свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Сабат Наталія 
Василівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2011-1766 А] 

 УДК 681.513.6:622.243 
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7523. Тавровський І. І. Синтез робастного регулятора заданої структури для 
процесу кристалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Тавровський Ігор Ігорович ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Ін-т сцинтиляц. матеріалів НАН України]. 
— Х., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-2854 А]
 УДК 681.515.013 

687 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 
7524. Грантовська О. А. Еволюція античної стилістики в європейському одязі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія 
та історія культури" / Грантовська Оксана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури і 
мистецтв. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1140 А]
 УДК 687.016(091) 

7525. Дітковська О. А. Розробка методу визначення та оцінки антропометрич-
них параметрів тіла дівчаток молодшої шкільної групи для проектування одягу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія 
текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Дітковська Олеся Анатоліївна ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-7288 А] УДК 687.13.016 

7526. Кошевко Ю. В. Удосконалення процесу формування та закріплення 
форми деталей жіночих головних уборів із тканих матеріалів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, 
швейних та трикотаж. виробів" / Кошевко Юлія Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. 
— Хмельницький, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). 
— 100 пр. — [2010-7297 А] УДК 687.4.03 

7527. Курганський А. В. Розробка спеціального одягу для захисту від під-
вищеного рівня іонізуючого випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. та три-
котаж. виробів" / Курганський Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т технологій та 
дизайну. — К., 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(16 назв). — 100 пр. — [2011-2577 А] УДК 687.174:620.193.6 

7528. Якимчук О. В. Розробка технології формування деталей головних уборів 
гідроструминним способом : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейних і трикотаж. виробів" / Яким-
чук Олена Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2011. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2011-0632 А]
 УДК 687.4 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 
7529. Васильєв О. С. Диференціальний розчинонасос із вертикальним про-

точним плунжером : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Васильєв 
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Олексій Сергійович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Полтав. 
нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2010-6925 А] УДК 691.53:621.65 

7530. Мхаїкл Малік. Удосконалення організаційно-технологічних рішень по 
зведенню багатоповерхових каркасних будівель : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 
Мхаїкл Малік ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2010. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2011-1654 А] УДК 658.512:69.057 

7531. Назаренко М. І. Сучасні моделі та структура управління процесами 
експлуатації будівельних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Назаренко Максим 
Іванович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2675 А] УДК 69-1:629.014 

7532. Семид'янова О. С. Вдосконалення методів організації та технології 
внутрішніх опоряджувальних робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Семид'янова 
Ольга Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", 
[Запоріз. держ. інж. акад.]. — Дніпропетровськ, 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0990 А] УДК 693.6 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  
МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.0 Теорія та філософія мистецтва 

На ступінь доктора 
7533. Оленіна О. Ю. Рольова специфіка мистецтва у сучасному культурно-

комунікативному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтво-
знав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Оленіна Олена Юріївна ; Харків. 
держ. акад. культури, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського]. — Х., 2011. — 38 с. 
— Бібліогр.: с. 32—35 (27 назв). — 100 пр. — [2011-2226 А] УДК 7.01:316.7 

На ступінь кандидата 
7534. Варивончик А. В. Традиційна народна вишивка як складова українсь-

кого одягу (ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Варивончик Анастасія Віталіївна ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-3106 А] УДК 7.021.5 

7535. Виткалов С. В. Культурно-мистецьке життя Рівненщини періоду держав-
ної незалежності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Виткалов Сергій Володимиро-
вич ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-3123 А] УДК 7+008](477.81) 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 
7536. Савйовський В. В. Методологічні принципи організаційно-технологіч-

ного проектування реконструкцій цивільних будівель : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія і орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 
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Савйовський Володимир Вікторович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 
2010. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—40. — 100 пр. — [2010-7315 А] 

 УДК 725:69.059.2 

На ступінь кандидата 
7537. Авдєєва Н. Ю. Принципи формування житлових будинків у комплексі з 

об'єктами обслуговування : (на територіях, наближ. до аеропортів) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / 
Авдєєва Наталія Юріївна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт., [Нац. авіац. ун-т]. — 
Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2243 А]
 УДК 728.1:656.71 

7538. Болячевський О. М. Принципи функціонально-просторової органі-
зації висотних будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : 
[спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Болячевський Олександр Михайлович ; 
Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14 
(4 назви). — 100 пр. — [2011-2307 А] УДК 72.012.27 

7539. Галінська Т. А. Комплексний метод вирішення освітлення будівель при 
ясному та хмарному небі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Галінська Тетяна Анатоліїв-
на ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2011. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (7 назв). — 120 пр. — [2011-3149 А] УДК 721.012 

7540. Денисенко Ю. М. Формування архітектурного середовища вулиць та 
площ центру Черкас в період з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток 
архіт." / Денисенко Юрій Миколайович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-3242 А] 

 УДК 72.01:711.73](477.46-25)"18/20" 
7541. Дзюбенко П. О. Декор в архітектурі міста Харкова : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація 
пам'яток архіт." / Дзюбенко Поліна Олександрівна ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва 
та архіт. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 120 пр. — [2011-1476 А]
 УДК 72.04(477.54-25) 

7542. Діалло Л. Т. Принципи формування архітектурного середовища ін-
тер'єрів спеціалізованих дитячих дошкільних закладів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток 
архіт." / Діалло Ларіанна Тєлліївна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2011-3256 А] 

 УДК 725.57-056.26 
7543. Закрепа Л. М. Принципи архітектурної організації професійно-тех-

нічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : 
[спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель і споруд" / Закрепа Лілія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архіт. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2011-3335 А]
 УДК 727.4 

7544. Ракочий Я. В. Розвиток тоталітаризму в архітектурі Львова XX ст. автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., рестав-
рація пам'яток архіт." / Ракочий Ярослав Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політех-
ніка". — Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2010-7312 А]
 УДК 72.03(477.83-25)"19" 
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73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

73 Пластичні мистецтва 

На ступінь кандидата 
7545. Дядюх-Богатько Н. Й. Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині 

ХVIII—XIX ст. (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.06 "Декорат. і приклад. мистецт-
во" / Дядюх-Богатько Наталія Йосипівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2011. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0142 А] 

 УДК 739.7(477.85/.87)"17/18" 
7546. Кушнір О. В. Косівська кераміка другої половини ХХ століття : (типо-

логія, худож. особливості, персоналії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : [спец.] 17.00.06 "Декорат. і приклад. мистецтво" / Кушнір Олександ-
ра Володимирівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 14 (6 назв). — 130 пр. — [2011-0262 А] УДК 738(477.85/.87)"19" 

745/749 Художні промисли.  
Декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн 

На ступінь кандидата 
7547. Молинь В. Д. Народне мистецтво Гуцульщини та покуття в художньо-

культурному житті Галичини другої половини ХІХ — першої третини ХХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декор. 
і приклад. мистецтво" / Молинь Валентина Дмитрівна ; Львів. нац. акад. мистецтв, 
[Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН Украї-
ни]. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0332 А]
 УДК 745/749(477.8)"18/19" 

7548. Пилип Р. І. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ — першої по-
ловини ХХ ст. (типологія за призначенням, худож. та локал. особливостями) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.06 "Декор. і 
приклад. мистецтво" / Пилип Роман Іванович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 
2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 120 пр. — [2011-0387 А] 

 УДК 746.3(477.87)"18/19" 
7549. Тупчієнко М. П. Міфоритуальна символіка заліза та ковальських виробів в 

традиційних уявленнях східних слов'ян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Тупчієнко Микола Петрович ; НАН 
України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — 
К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0535 А] 

 УДК 94+7.046](=161) 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 
7550. Калашник М. П. Музичний тезаурус: специфіка, властивості, форми іс-

нування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво " / Калашник Марія Павлівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольк-
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2010. — 30 с. — Бібліогр.: с. 21—26 
(51 назва). — 100 пр. — [2010-7015 А] УДК 78:025.43 
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7551. Юник Д. Г. Теорія та методика формування виконавської надійності 
музикантів-інструменталістів : автореф. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Юник Дмитро Григорович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 
(45 назв). — 120 пр. — [2011-0630 А] УДК 37.016:78.071.2 

На ступінь кандидата 
7552. Антошко М. О. Мистецьке життя Вінниччини 60-х років ХІХ — першої 

половини ХХ століття в контексті художньої культури Поділля : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія куль-
тури" / Антошко Марина Олегівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. 
— К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1043 А] 

 УДК 78.03(477.44)"18/19" 
7553. Беренбейн І. С. Постать Валентина Костенка в українській музичній куль-

турі першої половини ХХ століття: історіографічний, світоглядний, стилістичний аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Беренбейн Інеса Самійлівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2011-2282 А]
 УДК 78.071.1(477)"19" 

7554. Біла К. С. Жанрово-стильова модель інструментального концерту та 
концепційні засади композиторської інтерпретації : (на прикл. творів Л. М. Колодуба) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Біла Катерина Сергіївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. 
— К., 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 100 пр. — 
[2011-0030 А] УДК 781.6.071.1(477) 

7555. Варакута М. І. Жанр хорової мініатюри в сучасній українській музиці : 
(на прикл. творчості В. Зубицького) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Варакута Марина Іванівна ; Одес. 
держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 
(5 назв). — 120 пр. — [2011-2330 А] УДК 783.6.08(477) 

7556. Вишневська С. В. Еволюція феномену співу в бандурній виконавській тра-
диції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Вишневська Світлана Валентинівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Ли-
сенка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника]. — Львів, 2011. — 16 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3124 А] УДК 784.3:780.614.13 

7557. Вовк Т. В. Прочитання Шекспіра в романтичному програмному сим-
фонізмі ХІХ століття : (від образу до архетипу) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Вовк Тетяна Віталіїв-
на ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2011-3129 А] УДК 78.082.1"18" 

7558. Ганзбург Г. І. Пісенний театр Роберта Шумана : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ганзбург 
Григорій Ізраїлевич ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, [Нац. муз. 
акад. України ім. П. І. Чайковського М-ва культури України]. — Х., 2011. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (28 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1872 А] 

 УДК 784.3.071.1(430) 
7559. Ганудельова Н. Г. Традиційні пастуші аерофони Закарпаття : (систем.-

типол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ганудельова Надія Геннадіївна ; НАН України, 
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Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-1873 А] УДК 785.1.022(477.87) 

7560. Гранат О. Б. Музично-драматичний театр як феномен української куль-
тури : (на матеріалі Чернігівщини кінця XIX — початку XX ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Гранат Оксана Борисівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. 
— К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви). — 100 пр. — [2011-2068 А] 

 УДК 792.5.03(477.51)"18/19" 
7561. Денисенко І. Є. Фактура як засіб реалізації програмного змісту у форте-

піанній музиці : (на прикл. циклів К. Дебюссі та М. Равеля) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Денисенко 
Ірина Євгеніївна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2010-6336 А] 

 УДК 781.22:786.2 
7562. Джан Бібо. Словесно-літературні основи оперної поетики доби роман-

тизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Джан Бібо ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2011. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 120 пр. — [2011-1597 А] УДК 782.01+782.1 

7563. Ільїна А. В. Проблема цілісності в музиці В. Сильвестрова : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистец-
тво" / Ільїна Анна Валеріївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6753 А] 

 УДК 78.03.071.1 
7564. Інюточкіна Н. В. Феномен піаніста-концертмейстера в вокально-інстру-

ментальному ансамблі : (на прикл. австро-нім. вокал. циклу ХІХ ст.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Інюточкіна Ніна Валентинівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, 
[Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського М-ва культури і туризму України]. — 
Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6497 А] 

 УДК 784.3:786.2.071.2 
7565. Кавунник О. А. Музичне середовище Ніжина в контексті національних 

культуротворчих процесів ХІХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кавунник 
Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — 
[2011-1979 А] УДК 78.03(477.51)"18/20" 

7566. Карапінка М. З. Жанрова парадигма європейської сонати для альта і 
фортепіано ХVIII—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Карапінка Марта Зіновіївна ; Львів. 
нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 14 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3404 А] 

 УДК 78.082.2.087"17/19" 
7567. Криса О. Б. Альтове мистецтво Києва в контексті європейських традицій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Криса Орест Богданович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського М-ва культури України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-0240 А] УДК 787.2:78.07(477-25) 
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7568. Кулик В. В. Рукописна спадщина М. Леонтовича: проблеми текстологіч-
ного дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кулик Валентина Вікторівна ; Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-0248 А] УДК 781.972.071.1(477) 

7569. Купріяненко Е. Б. Альт у політембровому камерно-інструментальному 
ансамблі австро-німецької традиції (пізнє бароко — Й. Брамс) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Купріяненко Емма Борисівна ; Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. 
— Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2010-6618 А] 

 УДК 787.2:785.7(436+430) 
7570. Левчук Я. М. Масова музика як соціалізуючий чинник молодіжних суб-

культур України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Левчук Яна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. — К., 2011. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-0272 А] УДК 78.03:316.723(477) 

7571. Марценківська О. В. Переосмислення романтичних традицій у форте-
піанній та камерно-інструментальній творчості Б. Лятошинського : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Марценківська Олена Вадимівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — 
К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-2637 А] 

 УДК 78.071.1.01(477) 
7572. Марценюк Г. П. Етапи становлення та проблеми розвитку українського 

тромбонового виконавства (кінець ХІХ—ХХ сторіччя). Історичні та методичні аспек-
ти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мис-
тецтво" / Марценюк Герольд Петрович ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковсько-
го. — К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0912 А]
 УДК 78.03(477) 

7573. Микуланинець Л. М. Становлення та розвиток професійного музичного 
мистецтва Закарпаття другої половини ХХ століття: етнокультурні аспекти : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та 
історія культури" / Микуланинець Леся Михайлівна ; Нац. акад. керів. кадрів культу-
ри і мистецтв. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-1348 А] УДК 78.03(477.87)"19" 

7574. Ніколенко О. І. Оригінальна інструментальна бандурна творчість в 
аспекті жанрово-стильової еволюції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ніколенко Олена Іванівна ; Львів. 
нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-1723 А] УДК 787.5 

7575. Осока О. В. Театральність як базисний фактор музичної культури Рома-
низму першої половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Осока Олена Володи-
мирівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2011-0362 А] УДК 78.03:792]"18" 

7576. Плахотнюк В. Г. Етномистецькі виміри популярної музичної культури в 
Україні другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Плахотнюк Вікторія 
Генріхівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0954 А] УДК 78.03(477)"19" 
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7577. Прилепа О. П. Функції музичного тексту у втіленні канонічного змісту 
Богородичних піснеспівів у традиції богослужбового співу Києво-Печерської лаври : 
(за джерелами кінця ХVІ — початку ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Прилепа Олеся Петрівна ; 
НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсько-
го, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0415 А] УДК 783.01](477)"15/18" 

7578. Ринденко О. В. Авторські коментарі та ремарки як культурний феномен 
у фортепіанній творчості Олів'є Мессіана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. наук : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ринденко Оксана Валеріїв-
на ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6799 А] УДК 786.2.071.1 

7579. Рум'янцева А. Ю. Піаністична культура Харкова 40—80-х рр. ХХ сто-
ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.04 "Укр. 
культура" / Рум'янцева Алла Юріївна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2786 А] 

 УДК 780.616.432.03(477.54)"1940/1980" 
7580. Саврук С. М. Театральність як творчий принцип музично-виконавського 

мистецтва : (на прикл. фортепіан. виконавства) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Саврук Соломія 
Михайлівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2010. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2010-6438 А] УДК 786.2.071.1 

7581. Сивохін В. С. Діяльність Зиновія Лиська в контексті професіоналізації 
української музичної культури Галичини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Сивохін Володимир Степа-
нович ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6469 А] УДК 78.071.03(=161.2)(477.83/.86) 

7582. Тимощук О. Є. Фортепіанні цикли для дітей у творчості українських 
композиторів: образно-художній аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав.: спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Тимощук Олександра Євгенів-
на ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв 
М-ва культури та туризму України]. — Одеса, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-0520 А] УДК 786.2(477) 

7583. Харандюк Н. Т. Діалог як принцип жанроутворення та форма буття ка-
мерно-вокального твору : (теорет. та виконав. аспекти) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Харандюк 
Наталія Тарасівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2011. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1816 А] УДК 78.02 

7584. Харченко Є. В. Інтертекстуальність в українській музиці двадцятого 
століття: інтонація, жанр, стиль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Харченко Євгенія Валеріївна ; НАН 
України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Нац. 
муз. акад. України ім. П. І. Чайковського]. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). 
— 100 пр. — [2011-2025 А] УДК 78.03(477) 

7585. Чуркіна В. Г. Трансформація кобзарсько-лірницької традиції на Слобід-
ській Україні (кінець ХІХ—початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Чуркіна Вікторія 
Григорівна ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, [Ін-т мистецтвознав., фольк-
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України]. — К., 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 11—14 (24 назви). — 100 пр. — [2011-0591 А] УДК 787.6(477.63/.65) 



   

 
501

7586. Шорошева Л. О. Феномен кобзи в системі академічного народно-інстру-
ментального мистецтва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-
тецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Шорошева Людмила Олександрівна ; 
Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2156 А] УДК 787.6(477) 

7587. Щьоголєва О. В. Романтична інструментальна фантазія у творчості Ф. Шу-
берта та Р. Шумана: шляхи становлення жанру : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мистецтвознав. спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Щьоголєва Олена Воло-
димирівна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Нац. муз. акад. України 
ім. П. І. Чайковського М-ва культури України]. — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1833 А] УДК 785.071.1 

7588. Ярмола В. С. Скрипкова традиція Рівненсько-Волинського Полісся: (се-
редовище—інструмент—виконавець—репертуар) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ярмола Вікторія 
Степанівна ; Львів. держ. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. 
— Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1116 А]
 УДК 787.1.03(477.81/.82) 

794 Настільні ігри (на кмітливість, спритність та удачу) 

На ступінь кандидата 
7589. Височіна Н. Л. Самооцінка кваліфікованих шахістів та її вплив на ре-

зультати спортивної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Височіна Надія 
Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2011. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-3122 А]
 УДК 794.12.071.2 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 
7590. Козіна Ж. Л. Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-

тренувального процесу спортсменів в ігрових видах спорту : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 
спорт" / Козіна Жаннета Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, 
[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2010. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 31—39 (60 назв). — 100 пр. — [2010-7052 А] УДК 796.3.015.44 

7591. Максименко І. Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки 
юних спортсменів у спортивних іграх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Максименко 
Ігор Георгійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40. — 
100 пр. — [2010-7057 А] УДК 796.3.077.5 

На ступінь кандидата 
7592. Абдула А. Б. Удосконалення фізичної підготовки футбольних арбітрів 

різної кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихо-
вання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Абдула Анатолій Борисо-
вич ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2242 А] УДК 796.332.015.132.065 
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7593. Байєр В. В. Відновлення психічної та фізичної працездатності спортсме-
нок, які займаються художньою гімнастикою : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 
Байєр Валерія Валеріївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2011. — 18 с. : 
табл. — Бібліогр.: 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2268 А] 

 УДК 796.412.2.071:159.944 
7594. Бардашевський Ю. В. Корекція рухової функції учнів з наслідками ди-

тячого церебрального паралічу засобами фізичної реабілітації : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. 
реабілітація" / Бардашевський Юрій Валерійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 
[2011-0020 А] УДК 796.011.3:[615.825:616.831-053.2] 

7595. Бондар Т. С. Організаційно-педагогічна технологія менеджменту уч-
нівських фізкультурно-оздоровчих клубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Бондар Тарас Сергійович ; Харків. держ. акад. фіз. культу-
ри. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-6968 А]
 УДК 796.075-053.67 

7596. Ван Ліхуа. Організація управління впровадженням державних стандартів 
фізичної підготовленості студентів у вищих навчальних закладах Китайської Народ-
ної Республіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання 
та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 
Ван Ліхуа ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2011. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3104 А] УДК 796.011.1-057.875 

7597. Ван Сюемань. Особливості організаційно-управлінських основ масової 
фізичної культури в Китайській Народній Республіці і Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховння та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 
культура, фіз. виховання різних груп населення" / Ван Сюемань ; Харків. держ. акад. 
фіз. культури. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-2328 А] УДК 796.034.2(510+477) 

7598. Вертель О. В. Вплив навантажень швидкісно-силової направленості на 
формування техніко-тактичної підготовленості юних волейболістів 10—14 років : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. фиховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. 
і проф. спорт" / Вертель Олександр Васильович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. 
— Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-0071 А]
 УДК 796.325.015.134 

7599. Годлевський П. М. Самозахист як засіб фізичної та психологічної підготовки 
студенток спортивного учбового відділення вищих навчальних закладів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 
культура, фіз. виховання різних груп населення" / Годлевський Петро Мечеславович ; 
Харків. держ. акад. фіз. культури, [Житомир. держ. технол. ун-т, М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України]. — Х., 2011. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-0098 А] УДК 796.814-057.875 

7600. Головченко О. І. Особливості впливу фізичного виховання на форму-
вання особистості учнів середнього шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
виховання різних груп населення" / Головченко Олексій Іванович ; Харків. держ. 
акад. фіз. культури, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Х., 2011. — 19 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3182 А] 

 УДК 796.011.3:373.5-053.6 
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7601. Голуб В. А. Реалізація принципу єдності фізичного та морального вихо-
вання на уроках фізичної культури у 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" / Голуб Віктор Анатолійович ; 
Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 
ун-т ім. Григорія Сковороди]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 150 пр. — [2010-7042 А] УДК 796.011.3-053.5 

7602. Гончаренко Є. В. Дидактичні особливості проведення тренувальних за-
нять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Гончаренко Євген Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2011-2396 А] УДК 796.011.3-056.3 

7603. Гоншовський В. М. Технологія індивідуалізації фізичної підготовки 
майбутніх рятувальників у вищому військовому навчальному закладі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 
культура, фіз. виховання різних груп населення" / Гоншовський Вадим Миколайо-
вич ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3188 А] 

 УДК 796.011.3:[378.6:355 
7604. Горпинич О. О. Оптимізація навчально-службової діяльності курсантів 

ВНЗ системи МВС засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. ви-
ховання різних груп населення" / Горпинич Олексій Олександрович ; Харків. держ. 
акад. фіз. культури. — Х., 2010. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). 
— 100 пр. — [2010-7002 А] УДК 796.015.1-057.875 

7605. Гуска М. Б. Підвищення спеціальної працездатності та функціонального 
стану єдиноборців у процесі річної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 
Гуска Михайло Богданович ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — Х., 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-2416 А] УДК 796.85.015 

7606. Даджані Джумана. Контроль фізичної підготовленості дітей 7—10 років 
в умовах фізичного виховання в початковій школі республіки Кіпр : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 
культура, фіз. виховання різних груп населення" / Даджані Джумана ; Нац. ун-т фіз. 
виховання і спорту України. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-3226 А] УДК 796.011.3-053.5(564.3) 

7607. Дрожжин В. Ю. Критерії комплексного психофізіологічного контролю в 
системі багаторічної підготовки юних п'ятиборців : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 
спорт" / Дрожжин Василь Юрійович ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту. — К., 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1976 А] 

 УДК 796.093.645.1.071 
7608. Дугіна Л. В. Корекція фізичного стану дітей-сиріт 1−4 років засобами 

фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихо-
вання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населен-
ня" / Дугіна Ліана Вячеславівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2447 А] 

 УДК 796.011.3-053.4-058.862 
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7609. Єрмолова В. М. Теоретико-методичні засади інтеграції олімпійської 
освіти в навчально-виховний процес школярів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 
Єрмолова Валентина Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 
2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (29 назв). — 100 пр. — [2010-6415 А]
 УДК 796.032 

7610. Желєзний О. Д. Фізична реабілітація чоловіків зрілого віку з наслідками 
діафізарних переломів кісток гомілок на основі механотерапії та болюсотерапії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 
[спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Желєзний Олексій Дмитрович ; Львів. держ. ун-т 
фіз. культури, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2455 А] 

 УДК 796.011.3:[616.718.5/.6:615.825] 
7611. Жосан І. А. Діагностика рухової обдарованості людини за показниками 

розвитку силової витривалості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Жосан Ігор Ана-
толійович ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Херсон. держ. ун-т, М-во освіти і нау-
ки, молоді та спорту України]. — Х., 2011. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-0156 А] УДК 796.012.12 

7612. Зюзь В. М. Вдосконалення цільової точності та змісту навчально-трену-
вального процесу спортсменів-тенісистів 8—14 років : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 
спорт" / Зюзь Володимир Миколайович ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-2477 А] УДК 796.342.015.5 

7613. Каніщева О. П. Диференційований підхід до фізичного виховання сту-
дентів із низькими адаптаційними можливостями організму : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 
фіз. виховання різних груп населення" / Каніщева Оксана Павлівна ; Харків. держ. акад. 
фіз. культури. — Х., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-2496 А] УДК 796.011.3-057.87-056.2 

7614. Коновалов В. В. Управління фізичною підготовкою військовослужбов-
ців в умовах реформування Служби безпеки України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту: [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 
фіз. виховання різних груп населення" / Коновалов Володимир Володимирович ; 
Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2534 А] УДК 796.011.3-057.36 

7615. Криворученко О. В. Оцінка фізичного стану спортсменів різної ква-
ліфікації, які спеціалізуються з бігу на короткі і середні дистанції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Криворученко Олена Вікторівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2010-7298 А] УДК 796.012.412.5.972.2 

7616. Литвиненко А. М. Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки квалі-
фікованих каратистів на основі модельних характеристик змагальної діяльності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 
[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Литвиненко Андрій Миколайович ; Харків. 
держ. акад. фіз. культури, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Х., 2011. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1519 А] 

 УДК 796.856.26.093 
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7617. Люгайло С. С. Диференційована фізична реабілітація при стоматологіч-
них захворюваннях у спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Люгайло Світ-
лана Станіславівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Донец. держ. ін-т 
здоров'я, фіз. виховання і спорту]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2011-2620 А] 

 УДК 796.015.6.017.2:616.314-08 
7618. Лях-Породько О. О. Сокільський гімнастичний рух у Російській імперії 

наприкінці ХІХ — початку ХХ століття : (на матеріалі теріторії сучас. України) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 
культура, фіз. виховання різних груп населення" / Лях-Породько Олексій Олексійо-
вич ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0289 А] 

 УДК 796.41.03](477)"18/19" 
7619. Ляшенко В. М. Впевненість кваліфікованих спортсменів як детермінан-

та готовності до змагальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.01 "Олімп. та проф. спорт" / Ляшенко Вален-
тина Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2010. — 19 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6655 А] УДК 796.077.2.093 

7620. Мандюк А. Б. Ціннісний аспект фізичної культури в усній народній 
творчості українців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихо-
вання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населен-
ня" / Мандюк Андрій Богданович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 
[Львів. держ. ун-т фіз. культури, М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту]. — 
Івано-Франківськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2010-6772 А]
 УДК 796.011.1+398.1 

7621. Маслова О. В. Спеціальна працездатність і функціональні можливості 
юних баскетболісток з урахуванням їх біологічного дозрівання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. 
і проф. спорт" / Маслова Олена Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання та спорту 
України. — К., 2010. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — 
[2010-7300 А] УДК 796.323.2-055.2 

7622. Мороз О. О. Корекція маси та складу тіла жінок 21—35 років засобами 
оздоровчого фітнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихо-
вання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населен-
ня" / Мороз Олена Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2011. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — 100 пр. — [2011-1229 А] УДК 796.035-055.2 

7623. Осіпов В. М. Комплексна фізична реабілітація чоловіків зрілого віку з 
міофасціальним больовим синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання та спорту : [снец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Осіпов Віталій 
Миколайович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-
ва]. — Львів, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 
100 пр. — [2010-6780 А] УДК 796.036:615.825 

7624. Павлова Т. В. Комплексна оцінка здібностей дітей при відборі в ігрові 
види спорту на етапі початкової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Павло-
ва Тетяна Віталіївна ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту, [Нац. ун-т фіз. виховання і 
спорту України]. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. 
— [2011-2709 А] УДК 796.1-053.2 

7625. Проценко Г. В. Стиль спілкування тренера як фактор успішності суміс-
ної діяльності у спортивній команді : (на прикл. юних волейболісток) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. та 
проф. спорт" / Проценко Геннадій Валерійович ; Нац. ун-т фіз. виховання та спорту 
України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 70 пр. — 
[2010-6531 А] УДК 796.325.015.4 

7626. Пруднікова М. С. Побудова тренувального процесу юних велосипедисток 
12—15 років з урахуванням становлення специфічного біологічного циклу : автореф. дис. 
на здобуття ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Пруднікова Марина Сергіївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1170 А]
 УДК 796.6.015.28-053.6 

7627. Радченко Ю. А. Контроль технічної підготовленості борців греко-
римського стилю з урахуванням психофізіологічних особливостей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. 
і проф. спорт" / Радченко Юрій Анатолійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-2765 А] УДК 796.2.015.2.071.2 

7628. Сидорова Т. В. Викладання лижного спорту у ВНЗ спортивного профілю 
з урахуванням спортивної спеціалізації студентів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
виховання різних груп населення" / Сидорова Тетяна Вячеславівна ; Харків. держ. 
акад. фіз. культури. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2010-6543 А] УДК 796.92.011.3-057.87 

7629. Скавронський О. П. Диференціація фізичної підготовки учнів військо-
вого ліцею на основі соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 
груп населення" / Скавронський Олександр Павлович ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Івано-Франківськ, 
2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6820 А] 

 УДК 796.011.3-057.87 
7630. Терещенко О. В. Вплив занять плаванням на фізичну підготовленість 

студентів основної медичної групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 
груп населення" / Терещенко Олександр Валерійович ; Харків. держ. акад. фіз. куль-
тури, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Х., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0516 А] 

 УДК 797.212-057.87 
7631. Тупєєв Ю. В. Формування техніки рухових дій юних борців вільного 

стилю з використанням комп'ютерних мультимедійних технологій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. 
і проф. спорт" / Тупєєв Юлай Вільович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і 
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спорту, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Дніпропетровськ, 2011. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1186 А] 

 УДК 796.81-053.7:004.032.6 
7632. Тянь Тенцзюнь. Функціональна підготовка юних футболістів різних 

ігрових амплуа на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Тянь Тенцзюнь ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — 
Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 150 пр. — 
[2010-7107 А] УДК 796.332.071-053.67 

7633. Чернявський М. В. Рекреаційно-оздоровчі технології у процесі фізич-
ного виховання молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 
груп населення" / Чернявський Максим Вікторович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спор-
ту України. — К., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-0582 А] УДК 796.011.1-053.2 

7634. Чжу Фен. Організаційно-управлінські аспекти діяльності органів управ-
ління фізичною культурою і спортом у провінції Хебей Китайської Народної Респуб-
ліки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 
[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Чжу Фен ; 
Харків. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(6 назв). — 100 пр. — [2010-6475 А] УДК 796.06(511.1) 

7635. Чухланцева Н. В. Оптимізація процесу фізичного виховання студентів 
транспортних спеціальностей на основі поглибленого курсу професійно-прикладної 
фізичної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вихо-
вання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населен-
ня" / Чухланцева Наталя Вікторівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Запоріз. нац. 
техн. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 
— [2010-7116 А] УДК 796.011.3-057.87 

7636. Шевчук О. М. Удосконалення техніко-тактичній дій висококваліфікованих 
фехтувальників на шпагах з використанням комп'ютерного моделювання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. та 
проф. спорт" / Шевчук Олена Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 
України. — К., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2010-6720 А] УДК 796.865.071:004.94 

7637. Юй Шань. Індивідуалізація процесу підготовки кваліфікованих тхеквон-
дистів на основі обліку результатів комплексного контролю : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Юй Шань ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Харків, 2011. — 
21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1434 А] 

 УДК 796.856.015 
7638. Яворська Т. Є. Управління навчально-тренувальним процесом стрибунів 

у довжину з розбігу на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 
проф. спорт" / Яворська Тетяна Євгенівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Жи-
томир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1198 А] УДК 796.431.071.5 
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8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 
7639. Бісовецька Т. В. Асоціативно-тематичні поля номінацій соціального 

статусу людини в українській, польській та німецькій мовах: семантико-генетичний 
аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "По-
рівнял.-іст. і типол. мовознав." / Бісовецька Тетяна Валеріївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Київ. славіст. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-0040 А] УДК 81'373.23-115 

7640. Борщевський С. В. Доіндоєвропейський субстрат у лексиці слов'янських, 
германських і романських мов : (на матеріалі укр., пол., англ., нім. та італ. мов) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мо-
вознав." / Борщевський Сергій Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2011-0668 А]
 УДК 81'373.6 

7641. Буєвська М. В. Поетонімосфера художнього твору: лінгвальні та екстра-
лінгвальні аспекти дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.12 "Семіт. мови" / Буєвська Марина Володимирівна ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2011-1458 А] УДК 81'373.2'42 

7642. Ваніна Г. В. Особливості вербалізації концепту PR/піар/пиар в англійсь-
кому (американський варіант), українському та російському газетному дискурсі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і 
типол. мовознав." / Ваніна Ганна Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0678 А] УДК 81-115:070 

7643. Жарикова М. В. Номінаційні процеси та міжмовна взаємодія в полілінг-
вальній ойконімії пізнього походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Жарикова Марина Володимирів-
на ; Держ. закл. Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-0151 А] УДК 81'373.21 

7644. Кантур К. О. Антропосемічні евфемізми та їх функціонально-прагматич-
ні особливості : (на матеріалі англ., фр., укр. та рос. мов) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Кантур Кирило 
Олександрович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 
[Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2011. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3399 А] УДК 81'373.49 

7645. Касяненко Д. С. Особливості перекладу та лексичної гармонізації зако-
нодавчих актів ЄС в контексті євроінтеграції України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Касяненко 
Дар'я Сергіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-3417 А] УДК 81'25:340.113 

7646. Конопляник Л. М. Формування готовності майбутніх інженерів авіацій-
ної галузі до використання іноземної мови у професійній діяльності : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
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освіти" / Конопляник Леся Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2011-0840 А] УДК 811'243:656.071.1 

7647. Кулакова О. М. Функція мови як засобу комунікації: культурологічний ас-
пект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія 
та історія культури" / Кулакова Оксана Миколаївна ; Харків. держ. акад. культури, 
[Нац. фармац. ун-т, М-во охорони здоров'я України]. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2011-1635 А] УДК 81:316.7 

7648. Оришечко Т. А. Відтворення вигукової лексики в художньому перекладі : 
(англо-укр. та укр.-англ. напрямки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Оришечко Таміла Андріївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології]. — К., 2010. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2010-7140 А] 

 УДК 81'255'367.628=111=161.2 
7649. Панасенко Т. А. Комунікативно-прагматичний потенціал загадок у 

різносистемних мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Панасенко Тетяна Антонівна ; Держ. закл. "Півден-
ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-7071 А] УДК 81'1 

7650. Сурмач О. Я. Психолінгвістичні аспекти концепту багатство : (на 
матеріалі англ., нім., укр. та рос. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук. : спец. 10.02.15 "Загальне мовознавство" / Сурмач Ольга Ярославівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні 
НАН України]. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-1010 А] УДК 81'37'23 

7651. Харлай О. В. Ономасіологічна характеристика мікросистеми шлюб у 
лінгвокультурологічному висвітленні : (на матеріалі англ., пол., чес. та укр. мов) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мо-
вознав." / Харлай Оксана Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського", [Київ. славіст. ун-т]. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-7111 А] УДК 81'373.2-115 

7652. Чеберяк А. М. Мовленнєвий жанр "відкритий лист": комунікативно-праг-
матичні аспекти організації : (на матеріалі укр., пол., англ. мов) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Чеберяк 
Анна Миколаївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2010. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-7113 А] УДК 81'1'42-115 

7653. Шевчук-Черногородова М. О. Лінгвокультурологічна спеціфіка стійких 
сполучень з компонентами кольоропозначення в російській, англійській та французькій 
мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. 
мовознав." / Шевчук-Черногородова Марія Олексіївна ; Донец. нац. ун-т, [Таврійс. 
нац. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с.14—15 (9 назв). — 100 пр. — 
[2011-1429 А] УДК 81'373.7-115 

7654. Шутова О. О. Повчальний дискурс: комунікативно-прагматичні та жанрові 
особливості : (на матеріалі укр., рос., англ. та фр. фольклор. дидакт. текстів) : авто-
реф. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / 
Шутова Ольга Олександрівна ; Держ. закл. "Донец. нац. ун-т", [Горлів. держ. пед. ін-т 
інозем. мов]. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2011-0626 А] УДК 81'42 
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811 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

7655. Біскуб І. П. Лінгвістична категоризація і моделювання знань в англо-
мовному дискурсі програмного забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Біскуб Ірина Павлівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 36 с. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: 
с. 30—33 (34 назви). — 100 пр. — [2011-2298 А] УДК 811.111'322'42 

На ступінь кандидата 

7656. Аладько Д. О. Типологія моделей номінації посуду в англійській та 
українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Аладько Дмитро Олександрович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Рівнен. ін-т слов'янознавства Київ. славіст. ун-ту]. 
— К., 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0005 А]
 УДК 811.111+811.161.2'373.2-115 

7657. Алексєєва О. М. Лінгвістична генеза та сучасний стан антропонімів США й 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "По-
рівнял.-іст. і типол. мовознав." / Алексєєва Ольга Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-1521 А] УДК 811.111+811.161.2] '373.23 

7658. Беркещук Х. М. Емотивна функція австралізмів у поетичних творах 
кінця ХІХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Беркещук Христина Мирославівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Львів, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2010-6964 А] 

 УДК 811.111'282.4'37 
7659. Блинова І. А. Взаємодія мовленнєвих форм у художньому прозовому 

дискурсі : (на матеріалі англ., укр. та фр. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Блинова Ірина Анатоліївна ; 
Держ. закл. Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2011-0042 А] 

 УДК 811.111+811.161.2+811.133.1]-26 
7660. Бровченко І. В. Концептуальна метафора у кліше англомовного наукового 

тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Гер-
ман. мови" / Бровченко Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Х., 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-2321 А] УДК 811.111'373.612.2 

7661. Бутова І. С. Прагматико-функціональні особливості політичного дис-
курсу США та України ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Бутова Ірина Сергіїв-
на ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1688 А] УДК 811.111+811.161.2]-115"20" 

7662. Ванівська О. І. Категорії англійського дієслова в жанрово-стилістич-
ному і соціолінгвістичному варіюванні : (на матеріалі NBC) : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ванівська 
Ольга Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. комерц. акад.]. — Львів, 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0804 А] 

 УДК 811.111-26'38'367.625.1 
7663. Вдовенко Т. О. Лінгвостилістичні особливості передорученої оповіді від 

1-ої особи : (на матеріалі англомов. прози ХХ—ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Вдовенко Тетяна 
Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2011-1862 А] УДК 811.111'42 

7664. Венецька Г. Б. Англомовна драма абсурду: стилістика декодування : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Венецька Глорія Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-2338 А] УДК 811.111'42 

7665. Влох Н. М. Лінгвопрагматичні та параграфемні засоби англомовного 
постмодерністського тексту : (на матеріалі худож. творів ХХ—ХХІ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Влох Наталія Мирославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2011-0806 А] 

 УДК 811.111'42'35:821.111"19/20" 
7666. Воробей Н. В. Етнокультурна картина світу в афро-американській поезії: 

лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Воробей Надія Во-
лодимирівна ; Херсон. держ. ун-т, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. 
— Херсон, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2362 А]
 УДК 811.111'42 

7667. Галич О. Б. Мовні засоби відтворення містичного в англійському готич-
ному романі ХVIII століття: функціонально-семантичний аспект : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Галич Ок-
сана Борисівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2011-3148 А] УДК 811.111'36 

7668. Гладкова Г. П. Когнітивно-дискурсивна вмотивованість абстрактних 
іменників із суфіксом -ness : (на матеріалі британ. худож. прози ХVIII—XX ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Гладкова Ганна Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т 
філології]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 
— [2011-0091 А] УДК 81'367.622:821.111.09 

7669. Голощук С. Л. Лінгвопрагматичні особливості спонукального дискурсу 
в англомовній прозі : (на матеріалі худож. творів другої половини ХХ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Го-
лощук Світлана Леонідівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1879 А] УДК 811.111'42 

7670. Діброва В. А. Мовні та мовленнєві засоби вираження заперечення в 
англійському й українському офіційно-діловому дискурсі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Діброва Валенти-
на Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3258 А] УДК 811.111+811.161.2]'27 

7671. Ділай І. П. Когнітивні дієслова в англійській мові: парадигматика, син-
тагматика, епідигматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
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спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ділай Ірина Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2432 А]
 УДК 811.111'367.625 

7672. Жулавська О. О. Актуалізація концепту тероризм у сучасному бри-
танському газетному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Жулавська Ольга Олександрівна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Сум. держ. ун-т]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-2461 А] УДК 811.111'42 

7673. Жулінська М. О. Концептуальна парадигма інформаційних неологізмів : 
(на матеріалі сучас. англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Жулінська Майя Олександрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-3325 А] УДК 811.111'373.43 

7674. 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 "Герман. мови" / Задільська Галина Миколаївна ; Херсон. 
держ. ун-т, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Херсон, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 120 пр. — [2011-2076 А] УДК 811.111'367.5'01 

7675. Землякова О. О. Лінгвостилістичні характеристики жанру англомовного 
корпоративного блогу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Землякова Олена Олександрівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2010-7131 А] УДК 811.111'33:004.738.5 

7676. Зозуля М. О. Метафора-персоніфікація в романах У. Голдінга: лінгвоког-
нітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Зозуля Марія Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1606 А]
 УДК 811.111'373.612.2 

7677. Калужська Л. О. Особливості відтворення аксіологем українського по-
літичного дискурсу англійською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Калужська Лілія Олегівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-2494 А] УДК 811.111'25'272 

7678. Кияк-Редькович Л. Т. Соціопрагматичні та етнокультурні особливості 
візуально залежних текстів малої форми : (на матеріалі сучас. англ. мови) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кияк-
Редькович Леся Тарасівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології]. — К., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0200 А] 

 УДК 811.111'42 
7679. Ковалюк Ю. В. Семантика та функції фразеологізмів з онімним компо-

нентом у національних варіантах англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ковалюк Юрій Володи-
мирович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3465 А] УДК 811.111'373.72 

7680. Крижанівська Г. Т. Комунікативно-прагматичні та семантико-стилістичні 
особливості медіа-жанру "інтерв'ю-монолог" : (на матеріалі сучас. англомов. жіночих 
журн.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Гер-
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ман. мови" / Крижанівська Галина Тадеївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 
Львів, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-0861 А]
 УДК 811.111'42 

7681. Кузнєцова Л. Р. Лінгвостилістичні та структурно-композиційні особли-
вості англомовного літературного анекдоту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кузнєцова Лілія Рафаїлівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 
— 100 пр. — [2011-0244 А] УДК 811.111'38:821.111 

7682. Левіщенко М. С. Лінгвокультурні особливості пізнього вікторіанського 
дискурсу : (на матеріалі англомов. худож. прози кінця ХІХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Левіщенко 
Марія Сергіївна ; Херсон. держ ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Херсон, 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1707 А]
 УДК 811.111'42 

7683. Лобода Ю. А. Відтворення експресивних засобів політичних промов україн-
ською мовою : (на матеріалі публіч. виступів політиків Великої Британії та США) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекла-
дознавство" / Лобода Юлія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-2612 А] 

 УДК 811.111'255.4=161.2 
7684. Малишенко А. О. Гендерні особливості англомовного рекламного дис-

курсу друкованих засобів масової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Малишенко Аліна Олегівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2010-7035 А] УДК 811.111'42:070 

7685. Місягіна І. М. Стратегія ухильності у відповідях на запитання в сучас-
ному англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Місягіна Ірина Михайлівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2010. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-7039 А] 

 УДК 811.111'42 
7686. Островська Ю. К. Оцінні неологізми в англійській та українській мовах 

кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Островська Юлія 
Костянтинівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1735 А] УДК 811.111+811.161.2]'373.43 

7687. Пеліван О. К. Просодичні засоби реалізації ввічливості/неввічливості в 
англомовному конфліктному діалогічному дискурсі : (експерим.-фонет. дослідж. на 
матеріалі англомов. фільмів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Пеліван Оксана Костянтинівна ; Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 
100 пр. — [2010-6523 А] УДК 811.111'42 

7688. Печко Н. М. Лінгвокогнітивні та дискурсні аспекти непорозуміння як 
типу інтерпретації : (на матеріалі англ. діалог. мовлення) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Печко Ніна Мико-
лаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 
Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1953 А]
 УДК 811.111'27'42 

7689. Плоткіна М. Г. Синтаксис складного речення в романах Дж. Остін: 
структурний та функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Плоткіна Марина Геннадіївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Х., 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2010-7186 А] 

 УДК 81'367.335:821.111-31 
7690. Романюк В. Л. Інтонаційна організація англомовного офіційно-ділового 

діалогічного дискурсу : (експерим.-фонетич. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Романюк Вікторія 
Леонідівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-
ва]. — Одеса, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-2233 А] УДК 811.111'342'27 

7691. Семегин Т. С. Динаміка семантичної структури бінарних концептів пре-
красний/потворний в англійській та українській мовах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 
Семегин Тетяна Станіславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1382 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]'373 
7692. Середюк І. В. Філософська термінологія в сучасному британському ін-

телектуальному романі: семантика і функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Середюк Ірина Воло-
димирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-
ва]. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 ( 7 назв). — 100 пр. — [2010-7092 А] 

 УДК 811.111'37 
7693. Стасюк Б. В. Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних художніх 

текстів в українському перекладі : (на матеріалі романів Дж. Р. Р. Толкіна "The Lord 
of the Rings" і У. К. Ле Гуїн "A wizard of Еarthsea") : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Стасюк Богдан Вік-
торович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-1257 А] УДК 811.111'25=161.2 

7694. Сторчак О. Г. Концепти важкий і легкий у сучасному англомовному дис-
курсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Сторчак Олег Григорович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-7150 А] УДК 811.111'42 

7695. Татаровська О. В. Функціонування множинного заперечення в англій-
ській мові : (на матеріалі корпусів та мас-медійного дискурсу) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Татаровська 
Олеся Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2017 А] УДК 811.111'36 

7696. Чуян С. О. Об'єктивація категорії перехідності в англомовному дискурсі : 
(на матеріалі медійн. і худож. текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Чуян Світлана Олександрівна ; Херсон. 
держ. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Херсон, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-0593 А] УДК 811.111'367.625.1 

7697. Шарандаченко А. С. Варіативність вокалізму і консонантизму в амери-
канських засобах масової інформації : (експерим.-фонет. дослідж. на матеріалі диктор. 
мовлення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Гер-
ман. мови" / Шарандаченко Алла Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 
2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-2941 А] 

 УДК 811.111'06'342.4(73) 
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811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 
7698. Богуславський С. С. Футбольна термінологія в німецькій мові : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мо-
ви" / Богуславський Сергій Сергійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6725 А] 

 УДК 811.112.2'276.6:796.332 
7699. Бойко Т. В. Лінгвокультурний концепт Minne/кохання в німецькій поезії 

мінезангу ХІІ—ХІV століть: структурний та семантичний аспекти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мова" / Бойко 
Тетяна Василівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1290 А] УДК 811.112.2-1'37'04 

7700. Брідко Т. В. Соціолінгвістичні особливості німецької вимови переселен-
ців з колишнього СРСР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Брідко Тетяна Володимирівна ; Донец. нац. ун-т, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1572 А] 

 УДК 811.112.2'271.1-054.72(47+57) 
7701. Гончаренко Л. О. Лінгвокогнітивні, функціонально-прагматичні та адап-

таційні ознаки лексичних запозичень у сучасній німецькомовній та україномовній пресі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мо-
вознав." / Гончаренко Людмила Олексіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського", [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Одеса, 2010. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6983 А] 

 УДК 811.112.2+811.161.2]'373.45:82-92 
7702. Дягілєва Ж. А. Лексико-фразеологічні засоби вербалізації концепту 

freundschaft/дружба в німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Дягілєва Жанетта Анатоліївна ; Київ. 
нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-3292 А] УДК 811.112.2'42:177.63 

7703. Жигоренко І. Ю. Концепт кохання в сучасному німецькомовному й 
українському художньому тексті: лінгвокогнітивні та функціональні особливості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мо-
вознав." / Жигоренко Ірина Юріївна ; Держ. закл. "Південноукр. держ. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського", [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Одеса, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2011-3319 А] 

 УДК 811.112.2+811.161.2]'42:177.61 
7704. Зінченко О. А. Фонетичні параметри усного мовлення чоловіків і жінок : 

(експерим.-фонет. дослідж. на матеріалі нім. спонтан. мовлення) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Зінченко 
Оксана Анатоліївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1318 А] УДК 811.112.2'342 

7705. Мозгова Я. О. Мовностилістичні засоби експресивності сучасної німець-
кої журнальної публіцистики : (на матеріалі текстів-репортажів) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Мозгова 
Ярослава Олександрівна ; Донец. нац. ун-т, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Донецьк, 2011. 
— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1713 А] 

 УДК 811.112.2'38 
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7706. Орел І. І. Фольклорний компонент у фразеосистемі сучасної німецької 
мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Орел Ірина Іванівна ; Херсон. держ. ун-т, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Херсон, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2011-0358 А] 

 УДК 811.112.2'373.7 
7707. Панченко К. Ю. Функціонально-семантичне поле футуральності в ні-

мецькій та українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Панченко Катерина Юріїв-
на ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2716 А] 

 УДК 811.112.2+811.161.2]-115 
7708. Самаріна В. В. Німецькомовний рекламний дискурс: прагматичний, когні-

тивний та лінгвостилістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Самаріна Вікторія Вікторівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2010-7145 А] УДК 811.112.2'42 

7709. Стуліна М. В. Німецький постмодерністський дискурс: лінгвокон-
цептуальний і лінгвопоетичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Стуліна Мар'яна Василівна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-2191 А] УДК 811.112.2'42 

7710. Угринюк Р. В. Лексичні та фразеологічні одиниці сучасної німецької 
мови на позначення інтелектуальних здібностей людини : (квантитативно-польовий 
підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Гер-
ман. мови" / Угринюк Ростислав Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1188 А] УДК 811.112.2'373.7 

811.13 Романські мови 

На ступінь кандидата 
7711. Государська О. В. Соматизми як засоби відображення наївної і наукової 

картин світу : (на матеріалі мов роман. і слов'ян. груп) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 
Государська Ольга Вадимівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-3198 А] 

 УДК 811.13'37+811.16'37 
7712. Кощій О. М. Мова новолатинської історичної поеми в Україні кінця ХVI ст. 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.14 "Класич. 
мови. Окремі індоєвроп. мови" / Кощій Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2551 А] УДК 811.124(477)"15" 

811.131.1 Італійська мова 

На ступінь кандидата 
7713. Чернишова Ю. О. Концептуальні та мовні аспекти перекладу сучасних 

італійських релігійних текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Чернишова Юлія Олександрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-6317 А] УДК 811.131.1'06'255:2 
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811.133.1 Французька мова 

На ступінь доктора 
7714. Клименко О. С. Динаміка французької літературної норми та нормотво-

рення в лінгвокультурному аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Клименко Олександр Сергійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (31 назва). 
— 100 пр. — [2011-1087 А] УДК 811.133.1'276 

7715. Кремзикова С. Ю. Моделі діяльнісних ситуацій та їх вербалізація у ста-
рофранцузький період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Кремзикова Світлана Юхимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (40 назв). — 100 пр. — 
[2011-2557 А] УДК 811.133.1'373.611'01 

На ступінь кандидата 
7716. Кромбет О. В. Фонографічна і семантична адаптації лексичних запози-

чень у французькій мові доби Відродження : (на матеріалі новел ХVІ ст.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Кромбет 
Ольга Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1330 А] УДК 811.133.1'373 

7717. Мартинюк О. М. Синтагматика і парадигматика актантності у фран-
цузькому мовленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Мартинюк Оксана Миколаївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-1343 А] УДК 811.133.1'367'37 

7718. Могила Л. М. Теперішній час дієслів французької мови: системно-
функціональна інтерпретація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Могила Леся Миколаївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, 
[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-2223 А] УДК 811.133.1'366.581 

811.14 Грецька мова 

На ступінь кандидата 
7719. Крокіс А. М. Функціонально-стилістичні і прагматичні виміри ранньо-

християнської гомілії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / Крокіс Анна Мар'янівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2565 А] УДК 811.14'03'38 

7720. Кутна Ю. Б. Структурні та мовностилістичні особливості румейських казок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. 
мови. Окремі індоєвроп. мови" / Кутна Юлія Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т філології. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2011-2581 А] УДК 811.14'06'38:398.21 

7721. Тищенко О. О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької 
мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. 
мови. Окремі індоєвроп. мови" / Тищенко Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2011-2863 А] УДК 811.14'06'366.52 
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811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 
7722. Акімова Н. В. Мова творів В. Пелевіна в психолінгвістичному і лінгво-

культурному аспектах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Акімова Наталія Володимирівна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2011-0721 А] УДК 811.161.1'42'23 

7723. Башкатова О. О. Префіксальна конвергенція російських дієслів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / 
Башкатова Ольга Олегівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферо-
поль, 2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2277 А]
 УДК 811.161.1'367.625 

7724. Блюміна О. В. Субстантивні композити зі значенням процесуальності в 
російській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.02 "Рос. мова" / Блюміна Ольга Валентинівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Дніпропетровськ, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підряк. прим. — 100 пр. — [2011-0767 А] 

 УДК 811.161.1'373.611 
7725. Георгіадіс І. Грецькі запозичення в російській мові кінця ХХ — початку 

ХХІ століття : (лекс., деривац. і функціон. аспекти) : автореф. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Георгіадіс Іоанніс ; Таврійс. 
нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 
(4 назви). — 100 пр. — [2011-0709 А] УДК 811.161.1'373.45:811.14 

7726. Горлачова В. В. Структура семантичного поля кольоропозначень у су-
часному російськомовному рекламному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Горлачова Вікторія Воло-
димирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпро-
петровськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0810 А]
 УДК 811.161.1'276.6:659.1 

7727. Камишнікова Я. С. Субстантивати в поезії О. Блока : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Камишнікова 
Яна Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-3398 А] УДК 811.161.1'367.7 

7728. Ковальчук І. М. Порівняння в російських замовляннях: система образів і 
семантика їх номінацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Ковальчук Інна Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-3464 А]
 УДК 811.161.1'374 

7729. Колесникова О. В. Каузація у фразеологічній системі російської мови : 
(лінгвокультурол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Колесникова Ольга В'ячеславівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2010-6760 А] УДК 811.161.1'373.7 

7730. Лапшина О. О. Семантична категорія подібності у сучасній російській 
мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. 
мова" / Лапшина Ольга Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 
[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(9 назв). — 100 пр. — [2010-6860 А] УДК 811.161.1'373.6 
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7731. Мельник Ю. А. Прецедентні висловлення пісенного походження у су-
часному російськомовному публіцистичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Мельник Юлія 
Анатоліївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2646 А] УДК 811.161.1'27 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 
7732. Беценко Т. П. Мова українських народних дум: текстово-образні 

універсалії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Беценко Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка]. — К., 2011. — 36 с. : табл., схема. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. 
— [2011-2289 А] УДК 811.161.2'38 

7733. Гнатюк Л. П. Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в 
контексті староукраїнської книжної традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Гнатюк Лідія Павлівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2011. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 
(28 назв). — 100 пр. — [2011-1136 А] УДК 811.161.2'01 

7734. Переломова О. С. Інтертекстуальність в українському художньому дис-
курсі: структурно-семантичний і стилістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Переломова Олена Степа-
нівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Сум. держ. ун-т]. — К., 
2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (30 назв). — 100 пр. — [2010-6434 А] 

 УДК 811.161.2'42 
7735. Руснак Н. О. Діалектний текст: лінгвокогнітивний та прагматичний ас-

пекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Руснак Наталія Олександрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2011. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (44 назви) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1178 А] УДК 811.161.2'282.2(477.85) 

На ступінь кандидата 
7736. Александрович М. В. Просодія українського емоційного мовлення : 

(експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Александрович Марина Василівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2980 А] УДК 811.161.2'342.1 

7737. Ачилова О. Л. Категорійна семантика кратності в системі мови та ху-
дожньому тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ачилова Олена Леонидівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-0650 А] УДК 811.161.2'366.58 

7738. Багнюк Н. В. Середньошрифтове Четвероєвангеліє: лінгвістичний і па-
леографічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Багнюк Наталія В'ячеславівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3023 А]
 УДК 811.161.2-112:094.4 

7739. Барабаш Ю. Г. Стильова диференціація складних речень із часовим від-
ношенням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
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мова" / Барабаш Юлія Георгіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2010-6922 А] 

 УДК 811.161.2'367.335 
7740. Березовська Г. Г. Структурна організація та географія назв одягу і при-

крас у східноподільських говірках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Березовська Ганна Григорівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2011. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0724 А] 

 УДК 811.161.2'282.2(477.43/.44) 
7741. Білка О. Л. Вторинна номінація в біологічній термінології української 

мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Білка Олена Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. нац. 
пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, М-во молоді та спорту України]. — Х., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0033 А] УДК 811.161.2'373.43 

7742. Боть Л. П. Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного 
віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Боть Людмила Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, 
[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1051 А] УДК 811.161.2'276.3-053.5 

7743. Висоцька Т. Й. Сполучники в українських писемних пам'ятках ХVI—
XVII ст.: генеза, склад, функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Висоцька Тетяна Йосифівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-2348 А] УДК 811.161.2'367.634 

7744. Вінтоняк О. В. Фонологічна, морфологічна і лексико-семантична систе-
ма говірки села Баня-Березів Косівського району : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Вінтоняк Оксана Ва-
силівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1055 А] 

 УДК 811.161.2'282 
7745. Галаур С. П. Префіксально-прийменникова кореляція дієслівного предиката : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Галаур Світлана Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. нац. 
пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 
100 пр. — [2011-2372 А] УДК 811.161.2'367 

7746. Гапєєва І. М. Естетика мовотворчості поетів-шістдесятників : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Гапєє-
ва Ірина Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6451 А] 

 УДК 811.161.2'373.611:82-1 
7747. Гонтар М. О. Українська терміносистема журналістики: формування, 

структурна організація та функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Гонтар Марина Олексіївна ; НАН 
України, Ін-т укр. мови. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — 
[2011-3186 А] УДК 811.161.2'276.6:070 

7748. Гургула О. Б. Семантико-синтаксична структура речень з інфінітивом 
мети в сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Гургула Орест Богданович ; Прикарпат. 
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нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-1066 А] УДК 811.161.2'367.335'37 

7749. Девальєр О. М. Структурно-семантичні типи та функціонування нових 
абревіатур в українській мові кінця ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Девальєр 
Оксана Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. нац. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-0124 А]
 УДК 811.161.2'373.41'06 

7750. Д'якова Т. О. Фразеологічна репрезентація мовної картини світу в 
українських східнослобожанських говірках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Д'якова Тетяна Олексіївна ; ДЗ "Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(14 назв). — 100 пр. — [2011-2449 А] УДК 811.161.2'282.2 

7751. Загнітко Н. Г. Назви їжі, напоїв у східностепових говірках Донеччини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мо-
ва" / Загнітко Надія Геннадіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1488 А] 

 УДК 811.161.2'282(477.62) 
7752. Заневич О. Є. Перехідні та неперехідні дієслова в пам'ятках української 

мови ХVI — I половини ХVII ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Заневич Ольга Євгенівна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України]. — Львів, 
2011. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3339 А] 

 УДК 811.161.2'367.625.1/.2"15/16" 
7753. Іванченко А. В. Дискурсотворчі фактори у перекладі художньої прози : 

(на матеріалі укр. пер. романів С. Кінга) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Іванченко Анна Вікторівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). 
— 100 пр. — [2010-6496 А] УДК 81'255.4 

7754. Карамишева Р. Д. Мовленнєвий жанр "повідомлення" в засобах масової 
інформації : (на матеріалі укр. та англ. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Карамишева 
Роксолана Дамірівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 17 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2498 А] 

 УДК 811.161.2+811.111]'42 
7755. Кісельова А. А. Іміджеві домінанти ведучого в теледискурсі : (на мате-

ріалі розваж. прогр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кісельова Анастасія Андріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. — Одеса, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-3439 А]
 УДК 811.161.2'33:316.77 

7756. Красовська О. М. Мовні параметри епістолярію Лесі Українки : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Красовська Олена Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. 
ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2010-6764 А] УДК 811.161.2'373 

7757. Купіна Я. В. Вербалізація концепту пам'ять в українській літературній 
мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
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мова" / Купіна Яна Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2215 А] 

 УДК 811.161.2'373 
7758. Кучман І. М. Функціонально-семантична категорія каузативності в су-

часній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кучман Ігор Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0870 А]
 УДК 811.161.2'06'37 

7759. Кушмар Л. В. Лексика економічної сфери в мовній картині світу ук-
раїнців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Кушмар Леся Вікторівна ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Жито-
мир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-1096 А] УДК 811.161.2'276.11:34 

7760. Левакіна Т. В. Семантична диференціація та функціювання прийменників 
соціативності в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Левакіна Тетяна Василівна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т, [Херсон. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2011. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1216 А] УДК 811.161.2'367.633 

7761. Литвинова Н. Б. Структурно-семантичні параметри висловлення в 
діалектній оповіді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Литвинова Наталія Борисівна ; ДЗ "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2010-7033 А] УДК 811.161.2'282'367 

7762. Лукашенко В. В. Методичні засади загальнодержавної сертифікації рів-
нів володіння українською мовою в контексті українознавчого дискурсу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 "Українознавст-
во" / Лукашенко Віктор Володимирович ; Нац. НДІ українознав. — К., 2011. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2011-2616 А] 

 УДК 811.161.2'272 
7763. Мазур О. В. Перекладацький метод Анатолія Онишка : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / 
Мазур Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0291 А] 

 УДК 811.161.2'255.4(092) 
7764. Малиновська А. В. Етнокультурні джерела мовного світу поезій А. Ма-

лишка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
мова" / Малиновська Анна Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковоро-
ди. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2220 А]
 УДК 811.161.2'373 

7765. Михайличенко Н. Є. Структурно-семантичні типи українських ойконімів із 
формантами -ець, -иця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Михайличенко Наталія Євгеніївна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. 
— [2011-2655 А] УДК 811.161.2'373.21 

7766. Мінкова О. Ф. Експресивний потенціал засобів вторинної номінації в 
мові новітньої української публіцистики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Мінкова Ольга Федорівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2010. — 21 с. — Рез. англ. — 
Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 150 пр. — [2010-6516 А] УДК 811.161.2:82-92 
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7767. Монастирецька Г. В. Лінгвокреативний потенціал ірреально-модальних 
форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Монастирецька Ганна Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0333 А]
 УДК 811.161.2'373.4 

7768. Назар Р. М. Репортажний текст: структура, семантика : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Назар Роман 
Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2011-1538 А] УДК 811.161.2'37 

7769. Найрулін А. О. Культурно-історичний і прагмалінгвальний компоненти 
в письменницькому епістолярію початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Найрулін Анатолій 
Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2011-1719 А] УДК 811.161.2'371 

7770. Нередкова С. С. Українське мовлення соціуму Луганська : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Нередкова 
Світлана Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2011-1993 А] УДК 811.161.2'282.2(477.61-25) 

7771. Павлюк Т. П. Порівняльні звороти в сучасному українському поетичному 
тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Павлюк Тетяна Павлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Рес-
публік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Запоріжжя, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1357 А] УДК 811.161.2'367 

7772. Пашинська Л. М. Фразеологічні неологізми в сучасному українському 
мас-медійному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Пашинська Людмила Михайлівна ; НАН України, Ін-т 
мовознав. ім. О. О. Потебні, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1949 А] УДК 811.161.2'373.22'373.7 

7773. Рудюк Т. В. Вербалізація концептів чоловік, жінка в українській фразеоло-
гії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Рудюк Тетяна Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ніжин. 
держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2010. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2010-6537 А] УДК 811.161.2'373.7 

7774. Серебрянська І. М. Концептосфера нежива природа в мові української 
прози другої половини ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Серебрянська Ірина Миколаївна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2010-6911 А] УДК 811.161.2'373:821.161.2-3"19" 

7775. Строкаль О. М. Індивідуально-авторське слово в системі художнього 
ідіостилю : (на матеріалі поет. творів В. Коломійця та П. Мовчана) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Строкаль 
Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1798 А] 

 УДК 811.161.2'42 
7776. Тимофєєва І. С. Семантико-синтаксична структура речень з предикатами 

фізичного стану особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Тимофєєва Ірина Сергіївна ; Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). 
— 100 пр. — [2011-1014 А] УДК 81'367.5'37 
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7777. Ткачук М. М. Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ткачук 
Марина Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2011. — 20 с. : карти. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2870 А] 

 УДК 811.161.2'282.2(477.41) 
7778. Тулузакова О. Г. Лексика української постмодерністської прози на тлі 

загальнолітературної норми 30—80-х рр. ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Тулузакова Ольга Геннадіївна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Х., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6916 А]
 УДК 811.161.2'373 

7779. Халіман О. В. Морфологічні засоби вираження категорії оцінки в су-
часній українській мові: рід і число : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Халіман Оксана Володимирівна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2010-6917 А] УДК 811.161.2'366.5 

7780. Чернова А. В. Концепти батько, мати в українській лексико-фразео-
логічній системі світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Чернова Аліна Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). 
— 100 пр. — [2010-6595 А] УДК 811.161.2'373.7 

7781. Чорноус О. В. Динаміка особових імен м. Кіровограда у ХХ ст. автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Чорноус 
Оксана В'ячеславівна ; Нац. авіац. ун-т, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-2150 А] УДК 811.161.2'373.23(477.65-25)"19" 

7782. Шевель С. М. Лінгвотекстові параметри епістолярію Лесі Українки : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Шевель Святослав Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1825 А] УДК 811.161.2'42 

7783. Шкуран О. В. Національно-культурне підґрунтя компаративних фразео-
логізмів східнослобожанських та східностепових говірок Середнього Подінців'я : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шкуран 
Оксана Володимирівна ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2011-2956 А] 

 УДК 811.161.2'373.7'282(477.54/.62) 
7784. Яковенко Л. І. Концепт поява/зникнення в українській фразеології : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Яковенко Людмила Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2010. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6878 А] 

 УДК 811.161.2'373.7 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь доктора 
7785. Іванова О. А. Літературно-мистецька періодика в соціальнокомунікацій-

ному просторі України початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / 
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Іванова Олена Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2010. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28 
(22 назви). — 100 пр. — [2010-6646 А] УДК 82-92:316.77(477) 

На ступінь кандидата 
7786. Бродська О. О. Творчість Артура Шніцлера: контекст австрійсько-ук-

раїнських літературних взаємодій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Бродська Оксана Орестівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — 
К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-3090 А] 

 УДК 82.09(477+436) 
7787. Закалюжний Л. В. Історична драма-хроніка: особливості жанру. Поети-

ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія 
л-ри" / Закалюжний Леонід Володимирович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-
ченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-2466 А] УДК 82-24.09 

7788. Маркова М. В. Концептуалізація елементів натурфілософії у творчості 
європейських романтиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Маркова Мар'яна Василівна ; Донец. нац. ун-т, [Дро-
гобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2011-2635 А] УДК 821(4.09:113/119 

7789. Медоренко О. М. Автокоментар як жанр мемуарної літератури : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / 
Медоренко Олена Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 
[Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0917 А] УДК 82-94.09 

7790. Міннуллін О. Р. Лірика як літературний рід : становлення категорії : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 
л-ри" / Міннуллін Олег Рамільович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1933 А] 

 УДК 82-1.09 
7791. Назаренко Н. І. Рецепція творчості сестер Бронте в українській літературі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 
літературознав." / Назаренко Надія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2011-1936 А] УДК 82.091 

7792. Романко Т. О. Роман ініціації в сучасній українській, польській та аме-
риканській літературах : (на матеріалі творчості Л. Дереша, М. Нагача, Н. МакДонелла) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 
літературознав." / Романко Тетяна Олегівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-2780 А] УДК 82.091 

7793. Сіверська С. Ф. Наративні особливості автобіографічної прози кінця ХХ — 
початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Сіверська Світлана Федорівна ; Тернопіл. нац. пед. 
ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. 
— Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2818 А]
 УДК 82-312.6.09'06 



   

 
526

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 
7794. Антонова В. Ф. Жанрові модифікації в поезії В. Скотта та поетів-"лейкістів" : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Антонова Вікторія Федорівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсь-
кого, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2011-3014 А] УДК 821.111-1.09(092) 

7795. Боровинський І. М. Відтворення образної своєрідності поезій анг-
лійських та американських романтиків в українських перекладах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Бо-
ровинський Ілля Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1130 А] УДК 821.111-1.03=161.2 

7796. Гільдебрант К. Й. Творчість "сердитих молодих людей" як феномен 
британської контркультури середини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Гільдебрант Кате-
рина Йосипівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 
ім. Івана Огієнка]. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 
100. — [2011-1584 А] УДК 821.111.02"195/196" 

7797. Деркач Г. С. Творчість Оскара Вайлда в літературно-критичних (англій-
ському, українському та російському) дискурсах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Деркач 
Галина Степанівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3246 А] 

 УДК 811.111.091(092) 
7798. Іваненко В. А. Конструювання можливих світів в інтелектуальному 

романі Йена Бенкса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Іваненко Вікторія Анатоліївна ; НАН України, 
Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2011-2478 А] УДК 821.111(411)-312.1.09 

7799. Казанова Ю. О. Трагічна іронія у романістиці Грема Гріна : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 
країн" / Казанова Юлія Олегівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. 
ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-2490 А] УДК 821.111.09 

7800. Лазаренко Д. М. "Гамлет" В. Шекспіра як метатекст пізнього Ренесансу 
та його літературні проекції : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Лазаренко Дар'я Миколаївна ; НАН України, 
Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Держ. вищ. навч. закл "Запоріз. нац. ун-т". — К., 2010. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0612 А]
 УДК 821.111-2.09 

7801. Росстальна О. А. Вессекський цикл оповідань Т. Гарді: жанрово-стильова 
своєрідність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Росстальна Олена Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2011-2782 А] УДК 821.111-32.09 

7802. Черняк Ю. І. Специфіка актуалізації ціннісної семантики "Гамлета" 
В. Шекспіра в українському шекспірівському дискурсі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Чер-
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няк Юрій Іванович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Класич. приват. ун-т]. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-2929 А] УДК 821.111-21.091 

7803. Шуба Ю. В. Ігрова парадигма англійського роману останньої третини XX 
століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Шуба Юлія Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсько-
го, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1831 А] УДК 821.111.09 

821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь доктора 
7804. Зимомря І. М. Австрійська мала проза ХХ століття: генологічна пара-

дигма і проблеми рецепції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн"; 10.01.06 "Теорія л-ри" / Зимомря Іван Мико-
лайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи-
мира Гнатюка]. — К., 2011. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2011-3349 А]
 УДК 821.112.2-3.09"19" 

7805. Кравченко Л.-Р. С. Парадигматика художньої модальності поезії та її 
рецептивні аспекти : (на прикл. лірики Р. М. Рільке) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" ; 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 
країн" / Кравченко Леся-Рома Степанівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевчен-
ка. — К., 2011. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (32 назви) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-2553 А] УДК 821.112.2-1.09(092) 

На ступінь кандидата 
7806. Даценко Ю. В. Своєрідність міфологізму у творчості Франца Грільпарцера : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Даценко Юлія Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2011-3232 А] УДК 821.112.2-1.09(092) 

7807. Моргачова Г. В. Художнє осмислення історії у "Данцизькій трилогії" Ґюнтера 
Ґрасса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 
зарубіж. країн" / Моргачова Ганна Вячеславівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-
ченка. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-7303 А] УДК 821.112.2-32.09 

7808. Радченко О. А. Іманентна поетика Еміля Штайґера у контексті пробле-
матики сучасного літературознавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Радченко Олег Анатолійович ; Донец. 
нац. ун-т, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Донецьк, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2764 А] УДК 821.112.2-1.09 

821.14.0 Грецька література 

На ступінь кандидата 
7809. Банах Л. С. Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип в 

романах Маро Дука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Банах Лілія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2011-3032 А] УДК 821.14-311.1'06.09 
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821.161.1.0 Російська література 

На ступінь доктора 

7810. Іванова Н. П. Літературний пейзаж та ментальний простір автора в 
російській прозі ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Іванова Наталя Павлівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3367 А] УДК 821.161.1.09 

7811. Марченко Т. М. Епоха Богдана Хмельницького в російській романтичній 
картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
Марченко Тетяна Михайлівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Сімферополь, 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—38 
(46 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1672 А] УДК 821.161.1.09 

На ступінь кандидата 

7812. Адамович А. Є. Романи М. Шолохова і М. Стельмаха: проблеми 
національної специфіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Адамович Анастасія Євгенівна ; Терно-
піл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2973 А] 

 УДК 821.161.1+821.161.2]-3.091 
7813. Братченко О. В. Творчість Я. П. де Бальмена та російська романтична 

проза першої половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Братченко Оксана Вікторівна ; Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 
100 пр. — [2011-1856 А] УДК 821.161.1.09"18" 

7814. Вєдєрнікова Т. В. М. М. Страхов — літературний критик : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
Вєдєрнікова Тетяна Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 
Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0073 А] 

 УДК 821.161.1.09 
7815. Горовенко М. О. В. Г. Короленко — літературний критик : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Горовенко 
Марія Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2011. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2404 А] УДК 821.161.1.09(092) 

7816. Кисільова Е. А. Нарисово-есеїстичне начало прози С. Д. Довлатова : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
Кисільова Евгенія Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 
Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-1902 А] УДК 821.161.1-3.09 

7817. Коркішко В. О. Хронотоп дороги у творчості М. В. Гоголя: семантика та 
художні функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.02 "Рос. л-ра" / Коркішко Вікторія Олегівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського, [Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — Сімферополь, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1092 А]
 УДК 821.161.1.09 
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7818. Корчевська О. В. Проблема "рідне і вселенське" у творчості З. О. Шахов-
ської : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. 
л-ра" / Корчевська Ольга Валеріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — 
Сімферополь, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1209 А]
 УДК 821.161.1.09 

7819. Любецька В. В. Проблеми літературно-художнього стилю і словесного 
ладу : (на матеріалі творчості М. В. Гоголя) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Любецька Вікторія Валеріївна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2618 А] УДК 821.161.1-3.09 

7820. Люлька В. М. Стиль роману О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" : (струк-
тур.-функціон. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Люлька Вікторія Миколаївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Сімферополь, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1103 А] УДК 821.161.1-1.09 

7821. Полоусова Н. В. Літературна і критична діяльність І. С. Аксакова : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
Полоусова Наталія Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1958 А]
 УДК 821.161.1.09 

7822. Старостенко Т. М. Епоха Іоанна Грозного в історичній драматургії Л. О. Мея : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
Старостенко Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2011. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2011-0497 А] 

 УДК 821.161.1-24.09 
7823. Сулейманова Н. В. Модифікаційні форми психологізму в художній сис-

темі роману М. Ю. Лермонтова "Герой нашого часу" : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ" / Сулейманова Наталія Ва-
леріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Горлівський держ. пед. ін-т 
інозем. мов]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 8 (7 назв). — 100 пр. 
— [2011-1801 А] УДК 821.161.1.09 

7824. Черниш Н. О. "Китайська подорож" О. Седакової у контексті діалогу 
традиційних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Черниш Наталя Олексіївна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2926 А] УДК 821.161.1-1.091 

7825. Чіміріс Ю. В. Жанрові особливості та проблематика "Дневника" О. С. Су-
воріна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. 
л-ра" / Чіміріс Юлія В'ячеславівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-0588 А] 

 УДК 821.161.1.09 
7826. Якубіна Ю. В. Проблеми формування творчої особистості Миколи Гого-

ля і дискурс гімназії вищих наук у його художній спадщині : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Якубіна Юлія 
Василівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ніжин. держ. ун-т ім. Ми-
коли Гоголя]. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — 
[2011-1278 А] УДК 821.161.1.09 
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821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 
7827. Вертій О. І. Народні джерела національної самобутності української лі-

тератури 70—90-х років ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" ; 10.01.07 "Фольклористика" / Вертій 
Олексій Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2011. — 27 с. — 
Бібліогр.: с. 21—25 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2343 А] 

 УДК 821.161.2.09"1970/1990" 
7828. Віват Г. І. Концепція множинності інтертекстуального дискурсу у 

творчості поетів-дисидентів (І. Калинець, М. Руденко, І. Світличний, В. Стус) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Віват Ганна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 38 с. — 
Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2011-1690 А] УДК 821.161.2.09 

7829. Генералюк Л. С. Творчість Тараса Шевченка в контексті взаємодії 
літератури і мистецтва початку—середини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Генералюк Леся 
Станіславівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2011. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 33—37 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2381 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 
7830. Гребенюк Т. В. Подія в художній системі літературного твору : (на 

матеріалі укр. прози кінця ХХ — початку ХХІ ст.) : автореф. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" ; [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Гребенюк Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 
[Запоріз. держ. мед. ун-т]. — К., 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — 
[2011-0606 А] УДК 821.161.2-3.09 

7831. Камінчук О. А. Українська поезія кінця XIX — початку XX ст. Художній 
дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Камінчук Ольга Анатоліївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 
2010. — 42 с. — Бібліогр.: с. 37—40 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-7296 А]
 УДК 821.161.2-1.09 

7832. Кочерга С. О. Культурософська концепція Лесі Українки: культурні ко-
ди, образи, сюжети : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" ; 10.01.06 "Теорія л-ри" / Кочерга Світлана Олексіївна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 
2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2011-0232 А] УДК 821.161.2.09 

7833. Пастух Т. В. Модерні стильові течії української поезії 1960—90-х років : 
(Київ. шк. та її оточення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Пастух Тарас Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32—33 (24 назви) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-2724 А] УДК 821.161.2-1.09"1960/1990" 

7834. Пустовіт В. Ю. Українська письменницька мемуаристика ХІХ століття: 
націєтворчий дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Пустовіт Валерія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 25—29 (33 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-7188 А] 

 УДК 821.161.2-94.09"18" 
7835. Сізова К. Л. Трансформація міметичних принципів портретування в 

українській прозі ХІХ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Сізова Ксенія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (29 назв). — 100 пр. 
— [2011-1000 А] УДК 821.161.2.09 

7836. Томчук Л. В. Феномен жіночого письменства в українській літературі 
кінця ХІХ та початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра"; 10.01.06 "Теорія л-ри" / Томчук Любов 
Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-
нова]. — К., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38. — 100 пр. — [2011-2876 А] 

 УДК 821.161.2.09 
7837. Шестопалова Т. П. Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук. : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / 
Шестопалова Тетяна Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
41 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (33 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1040 А]
 УДК 821.161.2.09 

На ступінь кандидата 
7838. Амбіцька А. С. Повісті й романи І. С. Нечуя-Левицького: архетипний аналіз : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Амбіцька Анна Сергіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. 
— Кіровоград, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2011-0645 А] 

 УДК 821.161.2.09 
7839. Антонова О. В. Національно-світоглядна публіцистика Миколи Жулинсь-

кого як інтеграція жанрово-тематичних домінант : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія жур-
налістики" / Антонова Ольга Вадимівна ; Класич. приват. ун-т, [Держ. закл. "Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Запоріжжя, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 
(13 назв). — 100 пр. — [2011-0012 А] УДК 316.774:821.161.2-92.09 

7840. Баранова І. О. Драма-діалог Лесі Українки та діалогічна традиція в 
європейських літературах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Баранова Інна Олександрівна ; Дніпро-
петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2011-2048 А] УДК 821.161.2-2.09 

7841. Біла І. В. Метароман Галини Пагутяк : текст і контекст : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Біла Ірина 
Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1851 А]
 УДК 821.161.2.09 

7842. Боднар О. Б. Проза Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука: типологічні 
паралелі, художня своєрідність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Боднар Ольга Богданівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка М-ва 
освіти і науки, молоді та спорту України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2011-0045 А] УДК 821.161.2+821.111]-3.091 

7843. Бурлакова І. В. Поетика малої прози письменників МУРу (40-і—60-і рр. 
ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Іс-
торія укр. л-ри" / Бурлакова Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Ін-т філології]. — К., 2010. — 37 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (21 назва). — 130 пр. — 
[2010-6924 А] УДК 821.161.2-32.09 
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7844. Вербицька Л. О. Художньо-філософська концепція людини і природи в 
ліриці Івана Франка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Вербицька Лідія Олегівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16— 17. — 100 пр. — [2011-2339 А]
 УДК 821.161.2.09 

7845. Вісич О. А. Естетика нон-фініто в творчості Лесі Українки : автореф. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Вісич 
Олександра Андріївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-0688 А] УДК 821.161.2.09 

7846. Воронюк І. О. Національно-визвольна ідея в художньому трактуванні 
українських письменників першої еміграційної хвилі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Воронюк Ірина Олек-
сандрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпро-
петровськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2010-6691 А] УДК 821.161.2'06-054.72 

7847. Гандзій О. А. Публіцистика Романа Іваничука: проблематика і поетика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Гандзій Олена Аркадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника", [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Івано-Франківськ, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-3153 А] 

 УДК 821.161.2-3.09(092) 
7848. Головій О. М. Неореалізм як теоретико-критичний дискурс в україн-

ському та російському літературознавстві ХІХ—ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Головій Оксана Миколаїв-
на ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 
— Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-3180 А] УДК 821.161.2+821.161.1]:7.038.5 

7849. Гоч С. В. Однойменні романи "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Зо-
ля: поетика, типологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Гоч Світлана Василівна ; Тернопіл. нац. 
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — 
Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2011-2405 А]
 УДК 821.161.2+821.133.1].091 

7850. Гречаник І. П. Фантастична проза О. Бердника: особливості часопрос-
торових концепцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Гречаник Ірина Петрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6737 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 

7851. Григоренко І. В. Епістолярна спадщина Панаса Мирного в літературно-
критичному контексті доби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Григоренко Ірина Василівна ; Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2011-1141 А] УДК 821.161.2.09 

7852. Громик Л. І. Повісті Євгена Гуцала: морально-етична проблематика і 
поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Громик Лариса Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-
Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. 
— 100 пр. — [2011-3214 А] УДК 821.161.2-31.09(092) 
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7853. Гудима А. О. Етологічні поеми Тараса Шевченка. Сенсовий метатекст : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Гудима Анна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0117 А] УДК 821.161.2-1.09 

7854. Домилівська Л. В. Ідіостиль Юрія Яновського в контексті лінгвоесте-
тичних парадигм І половини ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Домилівська Людмила Валеріївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3269 А] УДК 821.161.2'42 

7855. Дубровська А. С. Дискурс ірраціонального в романістиці В. Винничен-
ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Дубровська Альона Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2011-2446 А] 

 УДК 821.161.2-311.1.09(092) 
7856. Дудар О. В. Жанрова своєрідність соціально-психологічних романів "Сестри 

Річинські" Ірини Вільде та "Оплот" Теодора Драйзера: порівняльний аспект : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 
літературознав." / Дудар Олена Вікторівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-0755 А] УДК 82.091 

7857. Жукова В. В. Жанрові модифікації української повісті 1950—1960-х років : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Жукова Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. славіст. ун-т]. 
— К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 140 пр. — [2011-1315 А] 

 УДК 821.161.2-32.09 
7858. Заєць С. Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Заєць Світлана Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології]. — К., 
2010. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2010-6929 А]
 УДК 821.161.2-2.09 

7859. Іващук О. А. Проза І. Франка й Е. Золя: історико-типологічні паралелі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "По-
рівнял. літературознав." / Іващук Оксана Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2483 А] 

 УДК 821.161.2-3.031 
7860. Касьяненко Т. А. Творчість Івана Зубенка : (поетика, жанр.-стил. особливості) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Касьяненко Тамара Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-
силя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2011-3416 А] УДК 821.161.2-2.09(092) 

7861. Кердівар Н. І. Творчість Миколи Трублаїні і становлення пригодницько-
го жанру в українській літературі першої половини XX століття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Кердівар Ната-
ля Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Південноукр. пед. нац. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського]. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-7016 А] УДК 821.161.2.09(092) 
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7862. Кицан О. В. Взаємодія класичного й некласичного вірша у творчості Ва-
силя Голобородька : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Кицан Олена Вікторівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3430 А] 

 УДК 821.161.2-1.09(092) 
7863. Коврігіна Л. М. Історична романістика Зінаїди Тулуб: генеза жанру : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Коврігіна Лілія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2519 А]
 УДК 821.161.2.09 

7864. Котик-Чубінська М. С. Поезія Юрія Тарнавського: особливості структури 
й образності : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Котик-Чубінська Марія Степанівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевчен-
ка. — К., 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0610 А]
 УДК 821.161.2-1.09 

7865. Крупка В. П. Поезія Володимира Забаштанського (проблеми творчої рево-
люції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Крупка Віктор Петрович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т філології й 
журналістики Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2010. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-7028 А] 

 УДК 821.161.2-1.09 
7866. Кузнецов В. О. Етико-естетична максима епістолярію Василя Стуса : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Кузнецов Володимир Олександрович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Донец. 
нац. ун-т]. — К., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2011-0864 А] УДК 821.161.2-2.09 

7867. Леоненко О. С. Жанр фентезі в українській прозі кінця ХХ — початку 
ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Леоненко Олександра Сергіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-
дана Хмельницького, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Чер-
каси, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2010-6623 А] 

 УДК 821.161.2-312.9.09"19/20" 
7868. Ліберт Є. О. Драматургія Миколи Куліша: інтерпретації біблійного тексту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Ліберт Євгенія Олександрівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2011-0889 А] УДК 821.161.2-2.09 

7869. Лучицька М. Є. Наративні моделі великої прози Євгена Гуцала : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 
Лучицька Марина Євгенівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винни-
ченка. — Кіровоград, 2011. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 1 7—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2011-1102 А] УДК 821.161.2-3.09 

7870. Мірошніченко Л. В. Художня трансформація євангельських міфів у ро-
манах Г. Тарасюк : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Мірошніченко Любов Василівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). 
— 100 пр. — [2011-1990 А] УДК 821.161.2-311.1.09(092) 
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7871. Мушировська Н. В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті 
української літератури першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Мушировська Наталія 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2011-1352 А] УДК 821.161.2-1.09 

7872. Нестелєєв М. А. Суїцидальний дискурс в українській прозі 20—30-х рр. 
XX ст. (психоаналітична інтерпретація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Нестелєєв Максим Аркадійович ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН Ук-
раїни]. — Черкаси, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — [2010-7063 А]
 УДК 821.161.2-3.09 

7873. Нечипоренко С. В. Концепція "нової людини" у творчості Володимира 
Винниченка: від "чесності з собою" до конкордизму : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Нечипоренко Світлана 
Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2011-2682 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 
7874. Павлішена Л. В. Модифікація жанру комедії у творчості Івана Карпен-

ка-Карого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Павлішена Людмила Валеріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 
[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2010-7251 А] УДК 821.161.2-2.09 

7875. Паращук О. П. Динаміка авторитету в давній українській літературі : (на 
матеріалі оратор.-проповідниц. прози ХІ — початку ХVІІ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Паращук Оксана 
Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1358 А]
 УДК 821.161.2.09 

7876. Пастущак Т. Й. Жанрова семантика дилогії "Гуси-лебеді летять", "Щед-
рий вечір" Михайла Стельмаха : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Пастущак Тетяна Йосипівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2011. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви). — 100 пр. — [2011-0378 А] 

 УДК 821.161.2.09 
7877. Потіпак Ю. А. Творчість Євгена Мандичевського: жанрова природа і 

стильові домінанти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Потіпак Юлія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2011-2751 А]
 УДК 821.161.2.09 

7878. Пуніна О. В. Засоби кіномови в українській художній прозі 20—30-х років 
XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Тео-
рія л-ри" / Пуніна Ольга Василівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2011-2001 А] УДК 821.161.2-3.09 

7879. Ревуцька С. К. Психоаналітична інтерпретація україномовної прози Марка 
Вовчка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Ревуцька Світлана Казимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 
[Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв) та в 
підрядк. прим. — [2011-2768 А] УДК 821.161.2-2.09 
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7880. Рубан Я. Г. Поезія Богдана-Ігоря Антонича: особливості авторської 
свідомості, жанрово-стильові домінанти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Рубан Яна Григорівна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Запоріз. держ. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я 
України]. — Дніпропетровськ, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2010-7084 А] УДК 821.161.2-1.09(092) 

7881. Рябченко М. М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія 
Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, 
Марина Соколян) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Рябченко Марина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1764 А]
 УДК 821.161.2-3'06 

7882. Слапчук В. Д. Національний образ світу у творчості поетів-шістдесят-
ників : (М. Вінграновський і А. Вознесенський) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Слапчук 
Василь Дмитрович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2011-2827 А] УДК 821.161.2-1+821.161.1-1].091 

7883. Снігирьова Л. М. Українські народні історичні пісні: поетика тексту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольк-
лористика" / Снігирьова Лілія Михайлівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2010-6546 А] УДК 801.81:398.87=161.2 

7884. Спатар І. М. Мала проза Елізи Ожешко та українська новелістика кінця 
ХІХ — початку ХХ століття: поетика, типологія : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук. : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Спатар 
Ірина Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-1006 А] УДК 821.161.2.09 

7885. Тарарива Л. Ю. Міфопоетика творчості Максима Рильського : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Тара-
рива Лідія Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДЗ "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка"]. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-1398 А] УДК 821.161.2-1.09 

7886. Трефяк Н. І. Конструктивні складові індивідуального стилю художньої 
прози Миколи Вінграновського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Трефяк Наталія Ігорівна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-7319 А] 

 УДК 821.161.2.09 
7887. Федосій О. О. Жанрові моделі сучасної української малої прози : (Л. Тар-

нашинська, Г. Тарасюк, В. Даниленко, О. Жовна) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Федосій Олена Олексіївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 
(5 назв). — 100 пр. — [2011-2891 А] УДК 821.161.2-32.09(092) 

7888. Ханас У. Я. Соціально-філософські виміри людського життя у творчості 
Михайла Коцюбинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ханас Уляна Ярославівна ; 
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Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1814 А] УДК 821.161.2.09 

7889. Цалапова О. М. Міфопоетика казкового світу раннього українського мо-
дернізму : (Дніпрова Чайка, Леся Українка, Олександр Олесь, Михайло Коцюбинсь-
кий) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Цалапова Оксана Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. 
закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2011-0570 А] УДК 821.161.2-343.09 

7890. Шинкар І. П. Історичний роман П. Угляренка в контексті української 
літератури : (закарпат. локус) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Шинкар Іван Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шеченка. — К., 2011. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1829 А] УДК 821.161.2.09 

7891. Якібчук М. В. Творчість Зеновія Красівського та Ярослава Лесіва: дис-
курс національної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Якібчук Марія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2010. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-6599 А] УДК 821.161.2-1.09 

821.162.3.0 Чеська література 

На ступінь кандидата 
7892. Клічак Г. В. Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта 

Лустіга : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.03 "Л-ра 
слов'ян. народів" / Клічак Галина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2010-6346 А] 

 УДК 821.162.3.09 

821.163.4.0 Література сербсько-хорватською мовою 

На ступінь доктора 
7893. Татаренко А. Л. Поетика форми в прозі постмодернізму : (на матеріалі 

серб. л-ри) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 
10.01.06 "Теорія л-ри"; 10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" / Татаренко Алла Леонідівна ; 
НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 
2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2011-2858 А] 

 УДК 821.163.41'06-3.09 

На ступінь кандидата 
7894. Білоног Ю. І. Художня парадигма "автор—читач" у романній творчості 

Мілорада Павича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" / Білоног Юлія Іванівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 
— [2011-2054 А] УДК 821.163.41-31.09 

7895. Писаренко Ю. В. Жіноча проза у контексті хорватської літератури 
другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" / Писаренко Юлія В'ячеславівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1239 А] УДК 821.163.42-3.09 
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821.58.0 Література китайсько-тибетськими мовами 

На ступінь кандидата 
7896. Мурашевич К. Г. Художньо-естетичний феномен поезії "4 травня" в 

китайській літературі початку ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Мурашевич Катерина 
Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16. — 100 пр. — [2011-2104 А] УДК 821.581-1.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн  

На ступінь кандидата 
7897. Андрєєва О. А. Ландшафтно-географічні та екологічні фактори диферен-

ціації прибережно-морських територій і акваторій України : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. 
використ. природ. ресурсів" / Андрєєва Ольга Анатоліївна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-1444 А] УДК 911.375.635:551.351](477)(262.5) 

7898. Боярин М. В. Конструктивно-географічні засади оптимізації природоко-
ристування в басейні ріки Західний Буг у межах Волинської області : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія 
і раціон. використ. природ. ресурсів" / Боярин Марія Володимирівна ; Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 
2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2011-1291 А]
 УДК 911.2:502.171(282.243.6)(477.82) 

7899. Гулик С. В. Ретроспективний аналіз лучно-степових ландшафтів Захід-
ного Поділля, їх сучасний стан та напрям розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і геохімія 
ландшафтів" / Гулик Сергій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тер-
нопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл, табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2011-2414 А] УДК 911.52(477.84) 

7900. Дем'яненко С. О. Антропогенна трансформація природно-господар-
ських систем в зонах впливу атомних електростанцій : (на прикл. Хмельниц. АЕС) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конст-
руктив. географія та раціон. використ. природ. ресурсів" / Дем'яненко Світлана 
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-2424 А] 

 УДК 911.9:504.5](477.43) 
7901. Заваріка Г. М. Суспільно-географічні аспекти трансформації розселення 

у високоурбанізованому регіоні : (на прикл. Луган. обл.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Заваріка 
Галина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова]. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 
— [2011-1487 А] УДК 911.3(477.61) 

7902. Карпець К. М. Забруднення та самоочищення постійних водотоків міста 
Харків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конст-
руктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Карпець Костянтин Михай-
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лович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2011-3410 А] 

 УДК 911.9:556.51]:502.51(477.54-25) 
7903. Кізюн А. Г. Сільські ландшафти Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія та раціон. вико-
рист. природ. ресурсів" / Кізюн Алла Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-3434 А] 

 УДК 911.373(477.43/.44) 
7904. Красовська О. Ю. Аналіз факторів впливу для моделювання забруднен-

ня приземного шару атмосфери від рухомих джерел в м. Чернівці : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і 
раціон. використ. природ. ресурсів" / Красовська Олена Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2011-0859 А] УДК 911.2:502.3](477.85-25) 

7905. П'яткова А. В. Просторове моделювання водної ерозії ґрунту як основа 
наукового обґрунтування раціонального використання ерозійно-небезпечних земель : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конст-
руктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / П'яткова Алла Вікторівна ; 
Одес. держ. екол. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2011. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1371 А] 

 УДК 911.9:631.459 
7906. Петрук Є. В. Регіональний розвиток житлово-комунального господарст-

ва України : суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Петрук Євген 
Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-1743 А] УДК 911.3:332.8](477) 

7907. Саркісов А. Ю. Трансформація територіальної організації АПК Хер-
сонського регіону в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Саркісов Аршавір Юрійович ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0984 А] УДК 911.3:631.1](477.72) 

7908. Скриль І. А. Суспільно-географічні особливості туристично-рекреацій-
ної діяльності в регіональній соціогеосистемі : (на прикл. Харків. обл.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. 
географія" / Скриль Ірина Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2011-1787 А] 

 УДК 911.3:338.48](477.54) 
7909. Соколова О. І. Суспільно-географічні аспекти планування туристично-

рекреаційного розвитку приморських територій України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія " / Соколова 
Олена Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2011-1792 А] УДК 911.3:338.48 

7910. Ярьоменко С. Г. Геополітичне і геоекономічне позиціонування України 
у стиковій зоні Балто-Чорноморсько-Каспійського простору : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 
Ярьоменко Сергій Григорович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2011-1118 А] 

 УДК 911.3:[32+33](477) 
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911 Загальна географія.  
Окремі галузі географії. Теоретична географія 

На ступінь кандидата 
7911. Григор'єва Г. В. Суспільно-географічні процеси заселення Північної Бес-

сарабії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. 
та соц. географія" / Григор'єва Галина Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2010-6885 А] УДК 911.37(477.85) 

7912. Дронова О. Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних над-
звичайних ситуацій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / 
Дронова Олена Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
22 с. : іл. табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2011-0753 А] 

 УДК 913:504.4](477) 
7913. Заблотовська Н. В. Демогеографічні процеси в регіоні Центрального 

Поділля : (на прикл. Хмельниц. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Заблотовська Наталія 
Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича . — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6890 А] 

 УДК 911.37:314.15](477.43) 
7914. Копер Н. Є. Соціальна спрямованість промислового розвитку регіону : 

(суспіл.-геогр. дослідж. на прикл. Вінниц. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Копер Надія Євге-
нівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2011-0218 А] УДК 911.3:338.45(477.44) 

7915. Манько А. М. Трансформація структури промисловості Львівсько-Во-
линського вугільного басейну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Манько Андрій Михайлович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чер-
нівці, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (32 назви). — 100 пр. — [2010-6901 А]
 УДК 911.3:33-032.35(477.8) 

7916. Олійник В. Д. Суспільно-географічні аспекти регіональної депресивності в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. 
та соц. географія" / Олійник Валентина Дем'янівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнико-
ва. — Одеса, 2010. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). 
— 100 пр. — [2010-6665 А] УДК 911.3:[33+30](477) 

7917. Петрук С. Л. Малі міські поселення Житомирської області: стан, тенден-
ції і напрямки соціально-економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Петрук Світлана 
Леонідівна ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19. 
— 100 пр. — [2010-7307 А] УДК 911.375.3:711.435(477.42) 

7918. Печенюк В. О. Земельні ресурси Чернівецької області : (суспіл.-геогр. 
аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. 
та соц. географія" / Печенюк Віталій Олегович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2010-6864 А] УДК 911.3:332.33](477.85) 
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7919. Поплавська І. В. Територіальна організація готельного господарства Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. 
та соц. географія" / Поплавська Інна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2011. — 20 с. : іл., 
табл., картосхема. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-2747 А] 

 УДК 913:640.43](477) 
7920. Січкаренко К. О. Територіальна організація вищої освіти України : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. 
географія" / Січкаренко Кирило Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— К., 2010. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2010-7147 А]
 УДК 911.3:378.091](477) 

7921. Стоян О. О. Аналіз історії та розвитку берегознавства як географічної 
науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.13 "Іс-
торія географії" / Стоян Олександр Олександрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-
ка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Львів, 2010. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2010-7151 А] УДК 911.2:551.435.36 

7922. Ходан Г. Д. Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Чернівецької 
області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конст-
руктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Ходан Галина Дмитрівна ; Чер-
нівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0565 А] УДК 911.53:504](477.85) 

7923. Холявчук Д. І. Рекреаційний потенціал ландшафтів долини Середнього 
Дністра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конст-
руктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Холявчук Дарія Іванівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2011-0566 А] УДК 911.52(282.247.314) 

93/94 Історія 

930 Історична наука.  
Історіографія.Допоміжні історичні дисципліни 

На ступінь доктора 
7924. Буряк Л. І. Українська фемінологія в історичному процесі другої поло-

вини ХІХ — першої третини ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Буряк 
Лариса Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 30 с. — 
Бібліогр.: с. 24—27 (33 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0063 А] 

 УДК 930.1+94](477)"18/19" 
7925. Грінченко Г. Г. Українські остарбайтери в системі примусової праці 

Третього райху: проблеми історичної пам'яті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / 
Грінченко Гелінада Геннадіївна ; НАН України, Ін-т іст. України, [Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (43 назви) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-2166 А] УДК 930.2:343.813-054.74(=161.2)"1941/1945" 

7926. Добролюбська Ю. А. Типологія сучасної системи філософії історії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та 
філософія історії" / Добролюбська Юлія Андріївна ; Держ. закл. "Південоукр. нац. 
пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 
100 пр. — [2011-2437 А] УДК 930.1 
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7927. Єременко О. М. Історична подія у контексті європейської традиції (соц.-
філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Єременко Олександр Михайло-
вич ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Луган. держ. ун-т внутр. справ 
ім. Е. О. Дідоренка]. — Дніпропетровськ, 2010. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 
100 пр. — [2010-6745 А] УДК 930.1(100) 

7928. Мищак І. М. Історіографія інкорпорації та радянізації західноукраїн-
ських земель (1939—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Мищак 
Іван Миколайович ; НАН України, "Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Гру-
шевського, [Ін-т законодавства Верховної Ради України]. — К., 2011. — 33 с. — 
Бібліогр.: с. 26—30. — 100 пр. — [2011-1227 А] УДК 930.1(477.8)"1939/2010" 

7929. Мільчев В. І. Джерела з соціальної історії запорозького козацтва XVIII сто-
ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Іс-
торіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Мільчев Володимир Іванович ; 
НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, [Запоріз. 
нац. ун-т]. — К., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (51 назва) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-1989 А] УДК 930.2(477.64)"17" 

7930. Немчинов І. Г. Російський великий історичний наратив: джерела та 
умови формування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Немчинов Ігор Геннадійо-
вич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 
(31 назва). — 100 пр. — [2010-7246 А] УДК 930.1 

7931. Сінкевич Є. Г. Краківська історична школа в польській історіографії 
другої половини ХІХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. 
дисципліни" / Сінкевич Євген Григорович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гонча-
ра, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Дніпропетровськ, 2011. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 34—37 (31 назва) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2011-2819 А] 

 УДК 930.1(438.31)"18/20" 
7932. Ярмошик І. І. Польська історіографія 1800—1939 рр. суспільно-полі-

тичного і культурно-духовного розвитку Волині : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. 
дисципліни" / Ярмошик Іван Іванович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та дже-
релознав. ім. М. С. Грушевського, [Київ. нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 
2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—35 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2999 А]
 УДК 930.2(477.82)"17/19" 

На ступінь кандидата 
7933. Гребенюк М. В. Англо-американська історіографія війни в Перській 

затоці 1990—1991 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Гребенюк Михайло Володимирович ; Нац. ун-т 
оборони України. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — 
[2011-1593 А] УДК 930.1:355.48](410+73)"1990/1991" 

7934. Дібас О. А. Джерела з історії іноземного інвестування промисловості 
Донбасу (1861—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Дібас Оксана 
Андріївна ; Донец. нац. ун-т, [Луган. нац. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3257 А] 

 УДК 930.2(477.6)"1861/1914" 
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7935. Дмитренко В. А. Матеріали церковного обліку населення Київської та Пе-
реяславсько-Бориспільської епархії як джерело з соціальної історії Гетьманщини ХVIII сто-
ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіо-
графія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Дмитренко Віталій Анатолійович ; 
НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 
[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-0133 А] УДК 930.1:[2-773:314.116]](477.41)"17" 

7936. Дутчак О. І. Сучасна українська історіографія краєзнавчого руху в 
Галичині 30-х рр. ХІХ — 30-х рр. ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / 
Дутчак Олена Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-
силя Стефаника]. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. 
— [2011-3291 А] УДК 930.1(477.83)"1830/1930" 

7937. Єгоренков І. С. "Викриття всіх єресей" Іполита Римського як джерело з 
історії гностичного християнства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Єгорен-
ков Іван Сергійович ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова]. — Миколаїв, 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 
100 пр. — [2011-0148 А] УДК 930.1:27-87](092) 

7938. Єловських У. О. Дипломатичні документи як джерело з історії україн-
сько-німецьких відносин доби Центральної Ради : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. 
дисципліни" / Єловських Уляна Олексіївна ; Донец. нац. ун-т, [Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — Донецьк, 2010. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-7128 А] 

 УДК 930.2(477+430)"1917/1918" 
7939. Жовтий С. А. Роль українців у розвитку російської культури в другій 

половині ХVII — XVIII століттях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Жовтий Сергій Анатолійович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-2458 А] УДК 930.2(470+571)(=161.2)"16/17" 

7940. Курбацька Т. В. Публікації мемуарів у журналі "Киевская старина" (1882—
1906 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Іс-
торіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Курбацька Тетяна Володимирів-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1215 А] УДК 930.2(051)"1882/1906" 

7941. Лазур М. П. Фінансово-економічні зміни в УСРР в умовах непу 1921—
1929 рр.: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Лазур Мар'яна 
Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ обл.), 2011. — 27 с. — Бібліогр.: 
с. 24 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1640 А] УДК 930.1(477)"1921/1929" 

7942. Ласінська М. Ю. Дослідження археологічних пам'яток Нижнього По-
бужжя: історіографія проблеми (ХІХ—30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. 
іст. дисципліни" / Ласінська Маріанна Юріївна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухо-
млинського. — Миколаїв, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1337 А] УДК 930.1(477)"18/19" 
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7943. Михайленко С. М. Становлення народницької вітчизняної історіографії 
(середина XIX — початок XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисцип-
ліни" / Михайленко Сергій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький 
(Київ. обл.), 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-7037 А] УДК 930.1"18/19" 

7944. Назарова К. В. Сучасна історіографія голодомору 1923—1933 років в 
Україні: 1986—2009 роки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Назарова 
Катерина Вікторівна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1718 А]
 УДК 930.1(477)"1932/1933" 

7945. Нетудихаткін І. А. Український ктиторський портрет другої половини 
XVI—XVIII століть: інформаційний потенціал історичного джерела : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерело-
знав. та спец. іст. дисципліни" / Нетудихаткін Ігор Анатолійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-0343 А] УДК 930.2(477)"15/17" 

7946. Руденко Г. Г. Археологія в краєзнавстві Катеринославщини (друга поло-
вина ХІХ — початок 30-х років ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та архівознав." / Ру-
денко Ганна Григорівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2784 А]
 УДК 930.2:908](477.6)"1850/1930" 

7947. Стьопченко Е. М. Історіографія історії німецького населення Півдня 
України (кінець ХVIII — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. 
дисципліни" / Стьопченко Елла Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6714 А] УДК 930.1(477.7)(=112.2) 

7948. Тараненко О. М. Аграрна політика П. Скоропадського: українська 
історіографія проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Тараненко 
Олег Миколайович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0511 А]
 УДК 930.1(477) 

7949. Хеленюк А. А. Любомир Винар як дослідник української історії та історіо-
графії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Іс-
торіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Хеленюк Анастасія Анатоліїв-
на ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського 
НАН України, [Нац. ун-т "Остроз. акад.", Каф. історії ім. М. П. Ковальського]. — К., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-7159 А] УДК 930.1(477)(092) 

7950. Чернецький Є. А. Формування і соціальне структурування шляхти Ра-
домишльського повіту Київської губернії в кінці ХVIII — першій третині ХІХ ст.: 
генеалогічний та історико-демографічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. 



   

 
545

дисципліни" / Чернецький Євгеній Анатолійович ; Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ 
архів. справи та документознав. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— 100 пр. — [2010-7160 А] УДК 930.2:929.7](477.4)"17/18" 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 
7951. Ковтун М. В. Українська архівна періодика як джерело вивчення історії 

архівної справи (1947—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Ковтун 
Марина Вікторівна ; Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ арх. справи та документо-
знав. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (4 назви) та підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-0215 А] УДК 930.25(051)(477)"1947/2007" 

7952. Черкаська Н. О. Архіви магнатерії Правобережної України: історія 
формування, структура, інформаційний потентціал : (київ. зібрання) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерело-
знав. та спец. іст. дисципліни" / Черкаська Наталія Оскарівна ; НАН України, Ін-т 
укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2010. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2010-6719 А] УДК 930.253(477.4) 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 
7953. Банах В. М. Російська суспільно-політична думка 1990-х років: ідеї та 

напрями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Все-
світ. історія" / Банах Василь Михайлович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Кри-
п'якевича, Ін-т народознав., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2011. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2011-0653 А] 

 УДК 94+32.019.5](470+571)"1990" 
7954. Баркалова О. М. Політична та економічна інтеграція Угорщини до 

ЄС (1989—2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Баркалова Ольга Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-2202 А] УДК 94:327.29](439)"1989/2004" 

7955. Бориняк О. К. Польсько-білоруські відносини (1991—2004 рр.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Бориняк Олег Костянтинович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, 
Ін-т народознав., [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2011. — 
24 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (4назви). — 100 пр. — [2011-1456 А] 

 УДК 94(438+476)"1991/2004" 
7956. Василенко А. М. Українська діаспора в державі Канада: історико-право-

вий аспект : 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" / Василенко Андрій Мико-
лайович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2011. — 
21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2011-3108 А] 

 УДК 94(71)(=161.2) 
7957. Володіна М. О. Співробітництво США та Великої Британії у реформу-

ванні НАТО (90-і роки ХХ ст. — 2004 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Володіна Марина Олександрівна ; 
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Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3134 А] 

 УДК 94(73+410):327.5"1990/2004" 
7958. Волошкова Н. В. Суспільно-політичні погляди Г. Філдінга (перша половина 

XVIII ст.) : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Волошкова Наталія Василівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0697 А] 

 УДК 94(420).07 
7959. Даценко І. С. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах 

Російської імперії (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Даценко Ірина 
Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0123 А] 

 УДК 94:378(470+571)"18/19" 
7960. Зарічук О. Л. Розвиток освіти у Німеччині (1871—1914 рр.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Зарічук Ольга Леонідівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0164 А] 

 УДК 94:37.013](430)"1871/1914" 
7961. Золотарьов В. С. Еволюція стратегії й тактики конституційно-демокра-

тичної партії Росії (1905—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Золотарьов Віктор Степанович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2136 А] УДК 94:329](470+571)"1905/1917" 

7962. Калінчик В. О. Становлення парламентської демократії Другої Речі 
Посполитої (1918—1926 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Калінчик Вікторія Олександрівна ; НАН України, 
Ін-т історії України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2011-2493 А]
 УДК 94(438)"1918/1926" 

7963. Каракуц А. М. Політика великих держав щодо об'єднання Німеч-
чини (1989—1994 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Каракуц Андрій Миколайович ; Донец. нац. ун-т. 
— Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-1084 А] УДК 94(430)"1989/1994" 

7964. Косяк С. М. Німецькі колоніальні товариства і союзи: утворення, склад і 
діяльність (друга половина ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Косяк Світлана Михайлівна ; Чернігів. 
нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Чернігів, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та підрядк. прим. — 120 пр. — [2011-0851 А]
 УДК 94+325.36](430) 

7965. Лихачова Т. М. Польські біженці в Росії (серпень 1914 р. — листопад 
1917 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Лихачова Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 
2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-6938 А] УДК 94+314.745.3-054.73](470+571)(=162.1)"1914/1917" 

7966. Ліщинська О. С. Діяльність ООН у сфері захисту прав жінок у країнах 
Близького Сходу та Магрибу (1975—1995 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ліщинська Олеся Сергіївна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-2218 А] УДК 94:[341.123-055.2]((5-15)+(61))"1975/1995" 

7967. Лозинський П. І. Воєнно-політичне співробітництво країн Співдруж-
ності Незалежних Держав: становлення, розвиток, трансформація кінця ХХ — по-
чатку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Лозинський Петро Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-2219 А] УДК 94:327.5](100)"19/20" 

7968. Марасіна Г. В. Проблеми кваліфікації жіночої праці у промисловості 
європейської частини СРСР (на прикладі окремих регіонів) 1922—1991 рр. автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Марасіна Галина Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1670 А] УДК 94+331.102.323-055.2]"1922/1991" 

7969. Мінець Ю. О. Творчість Палладія Еленопольського в контексті форму-
вання ідеалів християнського життя: історико-соціальний аспект : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мінець 
Юлія Олегівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2010-6861 А] УДК 94:27-23](092) 

7970. Несух Л. М. Урбаріальна реформа Марії Терезії в північно-східних 
слов'янських землях Угорського королівства : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Несух Людмила Михайлівна ; 
Київ. славіст. ун-т. — К., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-1721 А] УДК 94(439.5)"17" 

7971. Пікуль Ю. М. Підготовка офіцерських кадрів у військово-навчальних 
закладах Російської імперії (1861—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Пікуль Юрій Миколайович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0953 А] 

 УДК 355.23(47+57)"1861/1914" 
7972. Пількевич В. О. Співробітництво ЮНЕСКО і країн СНД (1991—2009 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Пількевич Вікторія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
К., 2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0392 А]
 УДК 94(100)"1991/2009" 

7973. Плюта Н. В. Політична боротьба у Франції з питань колоніальної полі-
тики в Африці (70—90-ті рр. ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Плюта Наталія Володимирівна ; Чернігів. 
нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Чернігів, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0955 А]
 УДК 94+325.3](44)"18" 

7974. Сидун І. В. Політичний та економічний розвиток Сполучених Штатів 
Америки другої половини ХІХ ст. в оцінці періодичної преси Російської Імперії : (за 
матеріалами Херсон. та Бессараб. губернії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Сидун Ірина Володимирівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2011. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 
(12 назв). — 100 пр. — [2011-1559 А] УДК 94(73):070(477.7)]"1861/1898" 
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7975. Тавшунський О. М. Бельгія та колоніальний поділ Африки (1876—1918 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. іс-
торія" / Тавшунський Олег Михайлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2010. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-7152 А]
 УДК 94:325.3](493)"1876/1918" 

7976. Товтин Я. І. Суспільно-політичне становище словацьких земель у складі 
монархії Габсбургів (1526—1610 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Товтин Яна Іванівна ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2010-6551 А] УДК 94(437.6)"1526/1610" 

7977. Фабрика Н. С. Політика США щодо Ірану у 1953—1978 рр. автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Фабрика 
Наталія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1019 А] 

 УДК 94+327](73+55)"1953/1978" 
7978. Ходченко О. Є. Менонітські іммігранти в соціокультурному середовищі 

Північної Америки (1874—1923 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ходченко Олена Євгенівна ; Дніпро-
петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2011-2909 А] УДК 94:314.15](7)"1874/1923" 

7979. Шіцина К. В. Суспільно-політична діяльність Луція Корнелія Сулли : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Шіцина Катерина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2011-1109 А] УДК 94(37) 

7980. Юрчук О. О. Створення і розвиток танкових військ та їх участь у бойо-
вих діях в Першій та на початку Другої світової воєн : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Юрчук Олександр 
Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2011-2992 А] УДК 94:358.119](100)"19" 

7981. Юшкевич В. В. Українська греко-католицька церква у суспільно-по-
літичному житті українців Північної Америки у 1870—1939 рр. автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознав." / Юшкевич Во-
лодимир В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1835 А] 

 УДК 94(77)(=161.2)"1870/1939" 

94(477) Історія України  

На ступінь доктора 
7982. Абакумова В. І. Діячі культури України в період системних змін 1985—

1991 рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Іс-
торія України" / Абакумова Вікторія Іванівна ; Донец. нац. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2011. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—35 (40 назв). — 
100 пр. — [2011-2241 А] УДК 94+008](477)(092)"1985/1991" 

7983. Бондарчук П. М. Релігійне життя населення України (середина 1940-х — 
середина 80-х років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бондарчук Петро Миколайович ; НАН України, 
Ін-т історії України. — К., 2011. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-2313 А] УДК 94:2-9](477)"1940/1980" 
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7984. Гордуновський О. М. Організація, розвиток і напрямки хлібної торгівлі 
в Південній Україні ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гордуновський Олег Миколайович ; НАН 
України, Ін-т історії України. — К., 2011. — 34 с. : табл. — Бібліогр.: с. 28—31 
(23 назви) та в підрядк прим. — 100 пр. — [2011-0106 А] УДК 94(477.7) 

7985. Денисенко В. А. Духовна освіта в Україні Х—ХVIII ст. автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Денисенко 
Володимир Анатолійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — Чернівці, 2011. — 31 с. — Бібліогр.: с. 28—30 та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3241 А] УДК 94:2-47](477)"09/17" 

7986. Євдокимов М. О. Історичні етапи розвитку поглядів Володимира Даля: 
формування, ствердження та їх втілення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Євдокимов Микола Олександрович ; Донец. 
нац. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2010. — 35 с. — 
Бібліогр.: с. 30—33 (33 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6695 А] 

 УДК 94(477) 
7987. Коляда І. А. Суспільно-політична діяльність української інтелігенції в 

Російській імперії у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Коляда Ігор 
Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-
горія Сковороди", [Ін-т історії України НАН України]. — Переяслав-Хмельницький 
(Київ. обл.), 2010. — 43 с. — Бібліогр.: с. 36—40 (44 назви). — 100 пр. — [2010-6464 А]
 УДК 94(477)"18/19" 

7988. Константінова В. М. Урбанізаційні процеси на півдні України (друга 
половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Константінова Вікторія Миколаївна ; До-
нец. нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Донецьк, 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—38 
(59 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1090 А] УДК 94(477)"18/19" 

7989. Мандрик М. В. Північна Буковина, Бессарабія та Закарпаття у контексті 
українського геополітичного чинника (кінець 1920-х — середина 1940-х рр.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Украї-
ни" / Мандрик Марія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-2632 А] УДК 94:323.1](477.8)"1920/1940" 

7990. Скочиляс І. Я. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ—ХVIII століть: органі-
заційна структура та правовий статус : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Скочиляс Ігор Ярославович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Львів від-ня Ін-ту укр. 
археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського]. — Львів, 2011. — 39 с. — Бібліогр.: 
с. 32—36 (33 назви). — 100 пр. — [2011-0485 А] УДК 94(477.83)"11/17" 

7991. Стопчак М. В. Утворення і діяльність Директорії Української Народної 
Республіки (1918—1920 рр.): історіографія проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. 
дисципліни" / Стопчак Микола Володимирович ; НАН України, Ін-т історії України, 
[Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (35 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1258 А] УДК 930.1+94](477)"1918/1920" 

7992. Ступак Ф. Я. Благодійність та суспільна опіка в Україні (кінець XVIII — 
початок XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Ступак Федір Якович ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 
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держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ін-т історії України НАН України]. — Пе-
реяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2010. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-7268 А] УДК 94(477)"17/19" 

7993. Харук А. І. Авіаційна промисловість України як складова військово-
промислового комплексу у 1910-ті — 1980-ті роки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Харук Андрій Іванович ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Львів, 
2011. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2902 А]
 УДК 94:629.7](477)"1910/1980" 

7994. Шайкан В. О. Ідеологічна боротьба в Україні періоду Другої світової 
війни 1939—1945 рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Шайкан Валерій Олександрович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ін-т 
історії України НАН України]. — Переяслпв-Хмельницький, 2011. — 45 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 37—42 та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2011-1427 А] 

 УДК 94(477)"1939/1945" 

На ступінь кандидата 
7995. Адамська І. Г. Партійно-державна політика в галузі охорони здоров'я в 

Українській СРР (1919—1929 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Адамська Ірина Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2974 А] 

 УДК 94:614](477)"1919/1929" 
7996. Аджиєва Л. С. Науково-дослідні установи і організації Криму у системі 

відносин: влада—економіка—довкілля (1861—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Аджиєва Лєнара 
Сейдаметівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. 
— Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-2975 А] УДК 94:001.32](477.75)"186/191" 

7997. Антонюк Я. М. Діяльність служби безпеки ОУН(б) на території Волині 
та Полісся 1946—1951 рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Антонюк Ярослав Миколайович ; Нац. ун-т "Ост-
роз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (20 назв). — 
100 пр. — [2011-2259 А] УДК 94+351.746.1](477.41/.42)"1946/1951" 

7998. Баранова Н. В. Освітня, благодійна та місіонерська діяльність митропо-
лита Київського і Галицького Платона Городецького (1882—1891 рр.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Баранова 
Наталя Валеріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — К., 2011. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2011-1567 А]
 УДК 94+271.2](477)"1882/1891"(092) 

7999. Берестовий А. І. Податкова політика російського царату в українському 
селі у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.: історичний аспект : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Берестовий 
Андрій Іванович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2284 А]
 УДК 94:336.22](477-22)"18/19" 

8000. Білик Ю. Л. Османські оборонні споруди на Керченському півострові 
(ХVII—XVIIІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Білик Юрій Леонідович ; НАН України, Ін-т 
сходознав. ім. А. Кримського, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2011. — 
16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2011-0032 А] УДК 94(477.75)"16/17" 

8001. Бондарук Л. В. Український рух опору в радянських концтаборах у 40-х — 
першій половині 50-х років ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Бондарук Лариса Василівна ; Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Луцьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18. — 100 пр. — [2011-0047 А] УДК 94(477)"1940/1950" 

8002. Бублик О. І. Православне духовенство та віруючі радянської України в 
опозиційності атеїстичній теорії і практиці (20—30-і рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бублик 
Ольга Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Луган. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка]. — Луганськ, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0673 А] УДК 94(477) 

8003. Булачек В. Р. Громадсько-політична діяльність Юліана Романчука (1842—
1932) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Булачек Володимир Романович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Кри-
п'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 
100 пр. — [2011-1292 А] УДК 94(477)(092) 

8004. Буравченко Д. А. Культурно-мистецьке відродження в часи Української 
революції: місце і роль громадської ініціативи (1917—1920 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Буравченко 
Дмитро Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3093 А] 

 УДК 94(477)"1917/1920" 
8005. Василенко С. М. Повоєнні репресії проти населення України (1944—

1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Іс-
торія України" / Василенко Сергій Михайлович ; Запоріз. нац. ун-т, [Миколаїв. нац. 
ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Запоріжжя, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 
(8 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2011-1574 А] УДК 94(477)"1944/1953" 

8006. Вільшанська О. Л. Повсякденне життя міст України наприкінці ХІХ — 
на початку ХХ ст.: європейські впливи та українські національні особливості : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Ук-
раїни" / Вільшанська Оксана Леонідівна ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1054 А] 

 УДК 94(477)"18/19" 
8007. Войтович А. Е. Коаліція лівих соціалістичних партій на Півдні України 

у період становлення компартійної системи (1917—1925 рр.): ідея та реалізація : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Войтович Алла Едмондівна ; Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 
2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (13 назв). — 100 пр. — [2011-1296 А] 

 УДК 94+329.052](477.7)"1917/1925" 
8008. Волкова С. М. Діяльність місцевих органів влади Донбасу в другій 

половині 20-х — 30-х роках ХХ сторіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Волкова Світлана Миколаївна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16— 17 (12 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2357 А] УДК 94:352](477.6)"1920/1939" 
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8009. Газізова О. О. Українознавчі аспекти культурно-освітнього розвитку 
етнічних громад Автономної Республіки Крим (1991—2010 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Газізова 
Олена Олександрівна ; Нац. НДІ українознав. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3145 А] 

 УДК 94+37.013.43]:323.17(477.75)"1991/2010" 
8010. Гиря В. І. Закарпаття та вплив угорського фактора на його політичний 

розвиток між двома світовими війнами (1918—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Гиря Володимир 
Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2010. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6452 А] 

 УДК 94(477.87)"1918/1939" 
8011. Гладченко Т. Б. Польське студентство в культурному і суспільно-полі-

тичному житті Правобережної України (1793—1833 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Гладченко Таїсія 
Борисівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0092 А] 

 УДК 94(477)"1793/1833" 
8012. Глушук В. М. Допризовна підготовка юнаків до служби в Збройних Си-

лах України в 1991—2001 рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Глушук Валерій Миколайович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2386 А] УДК 94:355.233.11](477)"1991/2001" 

8013. Голубнича А. І. Мистецько-педагогічна та громадська діяльність 
Михайла Бойчука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 09.00.12 "Українознавство" / Голубнича Аліна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — К., 2011. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1588 А] УДК 94+7.071.1](477)(092) 

8014. Гончарова Н. П. Зміни в суспільно-політичному та культурно-мистець-
кому житті УРСР в 1920—1930-х роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гончарова Наталія Петрівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-
ди", [Ін-т історії України НАН України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2011-2399 А] 

 УДК 94:316.3](477)"1920/1930" 
8015. Гриневич Т. Б. Дослідження історії України в польській історіографії 

міжвоєнного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Гриневич Та-
рас Богданович ; Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ архів. справи та документознав., 
[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 
(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2410 А] УДК 94(477)"18" 

8016. Гуменюк О. А. Культурно-освітня діяльність українських студентів у 
країнах Центрально-Східної Європи в 1920—1939 рр. автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Гуменюк Олена 
Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1306 А] УДК 94(477)"1920/1939" 

8017. Дем'янчук Т. Д. Кримінально-виконавча система у боротьбі з "ворогами 
народу" в Західній Україні (вересень 1939 р. — червень 1941 р.). Історико-правовий 
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аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Іс-
торія України" / Дем'янчук Тетяна Дмитрівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-
фаника, [Прикарпат. юрид. ін-т Львів. держ. ун-ту внутр. справ]. — Івано-
Франківськ, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2010-6456 А] 

 УДК 94+343.819.7](477.8)"1939/1941" 
8018. Дмитрик І. О. Соціальна політика радянської держави та її реалізація в 

Донбасі в період НЕПу (1921—1928 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Дмитрик Ірина Олександрівна ; 
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6741 А] УДК 94:304.4](477.6)"1921/1928" 

8019. Донченко Є. В. Українсько-французькі міждержавні відносини: основні 
етапи, напрями та проблеми (1991—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Донченко Євгенія Воло-
димирівна ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, [Ін-т історії 
НАН України]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-0136 А] УДК 94:327](477+44)"1991/2010" 

8020. Дробіна Л. М. Радянська система соціального забезпечення в західних 
областях України (1939—1941, 1944—1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Дробіна Лілія Миколаїв-
на ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-1600 А] УДК 94:36](477.8)"1939/1953" 

8021. Єсюнін С. М. Міста Подільської губернії у другій половині ХІХ — на 
початку ХХ ст.: соціальна інфраструктура, адміністративний та економічний аспек-
ти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Єсюнін Сергій Миколайович ; Кам'янець-Плоділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. 
— Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1074 А] УДК 94(477.43)"18/19" 

8022. Желєзко А. М. Історичне краєзнавство на Київщині в 1917—1939 рр. 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Желєзко Алла Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 
2011. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3315 А]
 УДК 908(477.41)"1917/1939" 

8023. Жмака В. М. Соціально-економічний розвиток міст Лівобережної 
України в 1920-ті роки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Жмака Віталій Миколайович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-2456 А] УДК 94(477.5)"192" 

8024. Завадська І. М. Впровадження сільськогосподарських знань в аграрному 
секторі Поділля (друга пол. ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Завадська Ірина Ми-
хайлівна ; Держ. вищ. навч закл "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Переяслав-
Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв) та в підрядк. 
прим. — 120 пр. — [2011-0158 А] УДК 94:[378.4:63](477.43)"18/19" 

8025. Заєць О. В. Еволюція підприємництва Лівобережної України у 1861—1905 рр. 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Заєць Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0162 А]
 УДК 94:334.72](477.5)"1861/1905" 
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8026. Зубашевський Н. П. Ранньодержавні інститути на Русі та у Скандинавії: 
порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Зубашевський Назарій Петрович ; НАН України, 
Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-1201 А] УДК 94(477+48) 

8027. Іванов С. Ю. Міграція сільського населення до Харкова (серпень 
1943 — серпень 1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Іванов Станіслав Юрійович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-3364 А] УДК 94:314.15](477.54-25)"1943/1991" 

8028. Іванюк О. Л. Становлення системи обліку етнічного складу населення 
Російської імперії: друга половина ХІХ — початок ХХ ст. (на матеріалах міст Украї-
ни) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Іванюк Олег Леонідович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2011. — 20, 
[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—20 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0790 А]
 УДК 94:314.17(477)"18" 

8029. Іващенко В. А. Податкова політика національних урядів в українському 
селі періоду революції (1917—1920 рр.): історичний аспект : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Іващенко 
Віктор Анатолійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0176 А]
 УДК 94:336.02](477)"1917/1920" 

8030. Калініч Г. Ю. Православне біле священництво міста Києва останньої 
третини ХІХ — початку ХХ ст.: просопографічний портрет : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Калініч Ганна 
Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0185 А] 

 УДК 94:27-789.25](477-25)"18/19" 
8031. Кізлова А. А. Православні святині Києва у духовному та суспільному 

житті киян (кінець ХVIII — перші десятиліття ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Кізлова Антоніна 
Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6758 А] 

 УДК 94:271.2-522](477-25)"17/19" 
8032. Кічура Л. В. Публіцистика М. Голубця в контексті суспільно-політичних 

подій 20—30-х рр. ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Кічура Леся Воло-
димирівна ; Класич. приват. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 
2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (16 назв). — 100 пр. — [2011-0205 А] 

 УДК [007:94(477)"19"]:821.161.2-92.09 
8033. Клименко В. В. Промислова кооперація в УРСР у повоєнний період 

(1944—1960 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Клименко Віктор Васильович ; Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2011. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2011-2510 А] 

 УДК 94(477)"1944/1960" 
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8034. Коваленко О. О. Громадсько-політична та наукова діяльність Г. О. Ми-
лорадовича (1839—1905) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Коваленко Ольга Олександрівна ; Чернігів. нац. 
пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-3458 А] УДК 94(477)"1839/1905" 

8035. Корзун О. В. Становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної 
справи на Поділлі (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки" / Корзун Олена 
Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2010. — 
21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2010-6855 А] УДК 94:631.117.4](477.43/.44)"18/19" 

8036. Коцюбанська О. О. Становлення та розвиток кондитерської промисло-
вості України (друга половина ХІХ — 30-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Коцюбанська Ольга 
Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди", [Нац. ун-т харч. технологій]. — Переяслав-Хмельницький 
(Київ. обл.), 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2010-7135 А] УДК 94:664.68](477)"18/19" 

8037. Красножон А. В. Білгород-Дністровська фортеця в контексті етнополі-
тичного розвитку Карпато-Дністровських земель у ХІV—XV ст. автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Красно-
жон Андрій Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Південноукр. 
нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Чернівці, 2010. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(19 назв). — 100 пр. — [2010-6699 А] УДК 94(477)"13/14" 

8038. Крилова А. М. Описово-статистичні джерела дослідження землеволодіння 
та землекористування в Північному Приазов'ї (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіо-
графія, джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Крилова Алла Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2010. 
— 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6934 А] 

 УДК 94(477.7)"18/19" 
8039. Кузьмич О. М. Трудова міграція громадян України до Республіки Польща 

у 1991—2008 рр. на матеріалах Волин. обл. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. істор. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кузьмич Ольга Миколаївна ; 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2011-0245 А] УДК 94+331.556](477.82)"1991/2008" 

8040. Кухарчук О. С. Суспільно-політичні процеси в Закарпатті (1991—2010 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Ук-
раїни" / Кухарчук Ольга Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — 
Ужгород, 2011. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — [2011-1637 А]
 УДК 94(477.87)"1991/2010" 

8041. Кучеренко Г. В. Освіта працюючої молоді та підлітків в УРСР (1943—
1950 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Іс-
торія України" / Кучеренко Ганна В'ячеславівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького. — Черкаси, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-2584 А] УДК 94:37-053.6](477)"1943/1950" 

8042. Левицький В. В. Етнічна самоідентифікація української студентської 
молоді на початку ХХІ століття : (на матеріалах м. Києва) : автореф. дис. на здобуття 



   

 
556

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Левицький Володимир Во-
лодимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2591 А] 

 УДК 94:316.347-053.6](477-25)"20" 
8043. Лещишин Р. С. Розвиток української преси Станиславівського воєводст-

ва (1921—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Лещишин Ростислав Сергійович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Ужго-
род, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2011-0879 А] 

 УДК 94+070](477.86)"1918/1939" 
8044. Малюська А. Л. Проблеми співробітництва України з прикордонними 

державами в контексті забезпечення прав національних меншин (1991—2010 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Малюська Анатолій Леонтійович ; М-во закордон. справ України, Дипло-
мат. акад. України. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-0906 А] УДК 94+327](477)"1991/2010" 

8045. Махиня О. М. Залучення громадськості до боротьби із правопорушен-
нями у добу "відлиги" (1958—1964 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Махиня Оксана Миколаївна ; Чер-
кас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остро-
градського]. — Черкаси, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-0307 А] УДК 94(477)"1958/1964" 

8046. Махінько А. І. Реформування загальноосвітньої школи в незалежній 
Україні (90-ті роки ХХ століття — початок ХХІ століття) : іст. аспект : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Махінько 
Анна Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т біоресурсів і приро-
докористування України, Кабінет Міністрів України]. — К., 2011. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0308 А] 

 УДК 94:373.5.014.3](477)"1991/2010" 
8047. Моргун М. В. Організація та бойове застосування броньових частин 

українських армій в 1917—1920 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Моргун Микола Віталійович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2181 А] УДК 94:623.438]9477)"1917/1920" 

8048. Наливайко С. С. Проблема русько-хозарських взаємин в контексті україно-
знавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Україно-
знавство" / Наливайко Сергій Степанович ; Нац. НДІ українознав. — К., 2011. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2677 А] 

 УДК 94(477)"07/09" 
8049. Образцов С. В. Військова та громадсько-політична діяльність М. Омеля-

новича-Павленка (1878—1952 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук. : спец. 07.00.01 "Історія України" / Образцов Сергій Валерійович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-0353 А] УДК 94(477)(092) 

8050. Овчинникова Я. С. Діти і підлітки Донбасу в умовах Великої Вітчиз-
няної війни (1941—1945 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Овчинникова Яна Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2011-2690 А] УДК 94(477.6)-053.6"1941/1945" 
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8051. Опанасенко О. І. Українсько-німецьке культурне співробітництво 1991—
2008 рр. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Іс-
торія України" / Опанасенко Олена Іванівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", 
[Нац. ун-т харч. технологій]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6862 А] УДК 94:316.7](477+430)"1991/2008" 

8052. Петрецький В. В. Еволюція української політичної еліти Закарпаття 
першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Петрецький Віктор Васильович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(7 назв). — 100 пр. — [2011-1741 А] УДК 94:323.39](477.87)"1901/1950) 

8053. Підченко С. А. Місце Російської Православної Церкви в культурному та 
економічному житті Донбасу у 20-ті рр. ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Підченко Світлана Анатоліїв-
на ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 21 с. — Бібліогр.: 
с. 17—19 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1641 А] УДК 94(477)"19" 

8054. Посвістак О. А. Культурно-освітня і наукова інтелігенція Поділля у 
20—30-х рр. ХХ ст.: взаємини з владою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Посвістак Олеся Анатоліївна ; Ка-
м'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6865 А] 

 УДК 94(477.43/.44)"19" 
8055. Пятницькова І. В. Роль кооперації в житті населення Півдня України 

наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.01.01 "Історія України" / Пятницькова Ірина Володимирівна ; Донец. 
нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2010-6533 А] УДК 94:334.73](477.7)"18/19" 

8056. Рекіта В. І. Василь Ґренджа-Донський (1897—1974) як політичний та куль-
турний діяч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Іс-
торія України" / Рекіта Віктор Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". 
— Ужгород, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2011-0426 А]
 УДК 94(477)(092) 

8057. Руда О. З. Науково-організаційний доробок О. Г. Алеші в антропології, 
етнології та агрономії України першої чверті ХХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Руда Оксана 
Зіновіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2011. — 
21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2011-2139 А] УДК 94:001.89](477)(092) 

8058. Рудь А. А. Розвиток кооперативної торгівлі на Харківщині в роки 
НЕПу (1921—1929 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Рудь Алеся Аркадіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-2785 А] УДК 94:339.16](477.54)"1921/1929" 

8059. Савін С. Л. Українсько-британські відносини в контексті інтеграційних 
процесів 1991—2005 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Савін Сергій Леонідович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грін-
ченка. — К., 2011. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви). — 100 пр. — [2011-1767 А]
 УДК 94:339.924](477+410)"1991/2005" 
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8060. Сакало О. Є. Типологія і структура домогосподарств сільського насе-
лення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст.: на прикладі Лубенського полку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Сакало Олександр Євгенійович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Пол-
тав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 
(9 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2011-2794 А] 

 УДК 94:314.117.3-058.244](477.53)"1750/1799" 
8061. Сандуляк І. Г. Розвиток туризму на Буковині у другій половині ХІХ—

80-х рр. ХХ ст. (історико-краєзн. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сандуляк Іван Георгійович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2010. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2010-6817 А] УДК 94:338.48](477.85)"18/19" 

8062. Світлик Н. М. Особисті та інституційні взаємини інтелігенції Галичини і 
Закарпаття (1848—1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Світлик Неля Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2010. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6992 А] УДК 94(477.83/.86) 

8063. Семененко А. І. Діяльність політичних партій та громадських організа-
цій України по утвердженню її державного суверенітету (1985—1991 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Семененко Андрій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2010. — 
14 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6710 А]
 УДК 94+329](477) 

8064. Сергієнко Г. С. Творча інтелігенція Донбасу в період контрольованого 
лібералізму (середина 50-х — середина 60-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Сергієнко Ганна 
Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1642 А] 

 УДК 94(477)"19" 
8065. Сергієнко С. Ю. Специфіка процесу українізації 20—30-х рр. ХХ ст. у Дон-

басі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Сергієнко Сергій Юрійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 
— Луганськ, 2011. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-2810 А] УДК 94:323.1](477.6)"19" 

8066. Симоненко І. В. Інженерно-технічна інтелігенція в розвитку важкої про-
мисловості Півдня України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Симо-
ненко Ірина Віталіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 
2011. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2816 А]
 УДК 94:669-057.21](477.7)"18/19" 

8067. Сирота О. І. Репресії проти етнічних меншин Одещини у 1934—1937 роках : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Сирота Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т історії України, [Південноукр. 
нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — К., 2010. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6673 А] УДК 94(477.74)"1934/1937" 

8068. Скрипчук Г. В. Державне реформування культурної сфери України в 
умовах економічної та соціальної кризи 1991—2001 рр. автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Скрипчук Ганна Вік-
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торівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 
ім. Петра Василенка М-ва аграр. політики України]. — Х., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-1788 А] 

 УДК 94(477)"1991/2001" 
8069. Сладковська Т. А. Культурно-освітня діяльність "Просвіти" Волині 

(1906—1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сладковська Тетяна Анатоліївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2011. — 
24 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2826 А]
 УДК 94:061.2](477.82)"1906/1921" 

8070. Ставнюк О. М. Державно-партійна діяльність Панаса Любченка в 
УСРР (1917—1937 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Ставнюк Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2011-2010 А] УДК 94(477)"1917/1937" 

8071. Стуканова Ю. Р. Культурна еліта Донбасу в 1953—1964 роках : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Ук-
раїни" / Стуканова Юлія Ростиславівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2010. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2010-6548 А] 

 УДК 94:316.344.42](477.6)"1953/1964" 
8072. Сухарєв М. В. Економічне становище православної церкви в Криму і 

Північній Таврії в кінці ХVIII — середині ХІХ ст. автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сухарєв Максим Воло-
димирович ; Запоріз. нац. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — За-
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8074. Тимченко Р. В. Взаємовідносини Української Народної Республіки й 

Західно-Української Народної Республіки (листопад 1918 — квітень 1920 рр.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Ук-
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ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2011. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2896 А] УДК 94:27-726.1](477+476) 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Ук-
раїни" / Фрей Людмила Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницько-
го, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2011-2897 А] УДК 94(477)"1927/1934" 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Хаджирадєва Вікторія Панасівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечни-
кова]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 120 пр. — [2010-6476 А] УДК 94(477)"1941/1945" 

8079. Халецька Л. М. Сільське населення України в роки хрущовської "відлиги": 
рівень та якість життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України " / Халецька Лілія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — К., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2011-1813 А] УДК 94(477-22)"1953/1964" 

8080. Цендра Н. М. Відносини держави і церкви в Україні (1991—1996 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 
України" / Цендра Надія Михайлівна ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 
2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-2145 А] 

 УДК 94:2-523.42](477)"1991/1996" 
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України" / Яремко Оксана Георгіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 
Чернівці, 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2011-1115 А]
 УДК 94+329](477.85)"18" 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
 

                                                           

 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від те-

матики їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, по-

дано в круглих дужках. 
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Бобрешов Є. Г. 4970 
Бобровська О. А. 6132 
Бовкун О. А. 6399 
Бовсунівська І. В. 4195 
Бовсунівський П. В. 5062 
Богата Л. М. 4015 
Богатирьова Ю. О. 3644 
Богатьонкова А. І. 3683 
Богач М. М. 4446 
Богач Ю. А. 4447 
Богданов О. В. 5739 
Богданов С. Є. 5827 
Богданюк О. В. 7252 
Богослав Ю. П. 6663 
Богославцева Т. М. 6400 
Богуславський С. С. 7698 
Богушевська Н. В. 3684 
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Бодак М. П. 7420 
Боднар О. Б. 7842 
Боднар О. М. 5616 
Боднарюк І. Л. 7305 
Бодрецький М. В. 3721 
Бодрійяр Ж. (3876) 
Божанова О. В. 4196 
Боженко В. І. 6801 
Божко В. В. 6954 
Божко Д. В. 7004 
Божко І. В. 6048 
Божкова Г. Л. 4159 
Бойкевич О. Р. 3722 
Бойко В. В. 5408 
Бойко І. Й. 4698 
Бойко К. В. 7253 
Бойко М. Г. 4431 
Бойко М. О. 6204 
Бойко О. П. 5718 
Бойко Р. Ю. 4038 
Бойко С. С. 4136 
Бойко Т. А. 6531 
Бойко Т. В. 7699 
Бойко Т. Г. 3809 
Бойко Т. М. 5687 
Бойчук М. (8013) 
Бойчук О. Г. 6675 
Болотов М. Г. 6864 
Большова О. В. 6262 
Болячевський О. М. 7538 
Бондар Г. О. 5409 
Бондар І. О. 4039 
Бондар О. В. 5233 
Бондар С. О. 4714 
Бондар Т. С. 7595 
Бондар Ю. А. 7254 
Бондаренко В. М. 5725, 
 5916 
Бондаренко Г. Г. 7451 
Бондаренко Є. П. 4359 
Бондаренко Л. П. 7306 
Бондаренко О. В. 6627 
Бондаренко О. О. 6510 
Бондаренко Я. Г. 3927 
Бондарєва В. О. 6676 
Бондарук В. П. 6677 
Бондарук Л. В. 8001 
Бондарчук Н. В. 5010, 
 5041 

Бондарчук П. М. 7983 
Бондарчук С. А. 4715 
Бондарюк Л. М. 6401 
Боняр С. М. 4432 
Борділовська О. А. 4156 
Бордюгова С. С. 7149 
Борейко Г. Д. 3818 
Борецький В. Ф. 5726 
Бориняк О. К. 7955 
Борисенко Н. М. 5410 
Борисенко О. М. 7447 
Борисенко Т. А. 6205 
Борисов Д. Б. 7474 
Борисов С. С. 5828 
Борисова О. В. 3723 
Борисова О. С. 7005 
Боріков О. Ю. 6402 
Борко Т. М. 5411 
Борковська В. В. 7255 
Боровик І. М. 6556 
Боровинський І. М. 7795 
Борович О. В. 7036 
Бородулькіна Т. О. 5178 
Борсук О. М. 7307 
Бортняк Д. Ф. 4716 
Бортняк К. В. 4717 
Борщ О. І. 5829 
Борщевська І. М. 5617 
Борщевський С. В. 7640 
Борщишин І. Д. 7448 
Босько В. В. 6817 
Ботезат О. П. 5063 
Боть Л. П. 7742 
Бочарова В. Р. 5993 
Бочарова Ю. Г. 4590 
Бочкарьова А. Ю. 6206 
Боягіна О. Д. 4619 
Боян С. П. 5602 
Боярин М. В. 7898 
Бражнікова Л. М. 7288 
Брамс Й. (7569) 
Братаніч Т. І. 6734 
Братішко А. В. 5980 
Братко І. В. 4668 
Братковський М. Л. 5042 
Братченко О. В. 7813 
Брацук І. З. 4669 
Брашкін А. П. 6557 
Брехов С. С. 4360 

Бригінець О. О. 4718 
Бризіцька О. М. 6520 
Брик Р. С. 5349 
Брильов Д. В. 3864 
Бринцев В. Д. 4968 
Брич В. В. 6511 
Брідко Т. В. 7700 
Броварець О. О. 6014 
Бровко Н. І. 4620 
Бровко О. Ф. 6063 
Бровченко А. І. 5179 
Бровченко І. В. 7660 
Бродецький І. С. 6558 
Бродин О. М. 5809 
Бродська О. О. 7786 
Бронте Е. (7791) 
Бронте Ш. (7791) 
Брусиловець О. А. 5904 
Бруяка О. О. 6892 
Бубела А. В. 3724 
Бублик О. І. 8002 
Бувайло А. І. 5862 
Бугаєнко В. В. 6982 
Бугера О. П. 6512 
Бугринець Р. А. 4361 
Будзей С. В. 5254 
Будник О. А. 7492 
Будрейко О. А. 6376 
Будько В. І. 6772 
Будякова О. Ю. 4263 
Будяну Р. Г. 6940 
Буєвська М. В. 7641 
Бузінська Я. М. 5412 
Бука Г. Ю. 6377 
Буканова О. В. 3865 
Букін М. П. 4719 
Букреєва Н. П. 7256 
Булатов А. А. 4043 
Булачек В. Р. 8003 
Булгакова О. С. 3649 
Булкот О. В. 4362 
Бунге М. Х. (5495) 
Бунчак О. М. 7481 
Буравченко Д. А. 8004 
Бурденюк Т. Г. 7308 
Бурдін М. Ю. 4835 
Бурдоносова М. А. 4621 
Бурега Р. В. 4448 
Бурий А. Р. 3866 
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Бурик І. П. 5830 
Бурко В. А. 6865 
Бурков М. В. 6105 
Буркова Л. В. 5366 
Буркун І. Г. 4298 
Бурлака М. В. 6746 
Бурлака Н. І. 4299 
Бурлакова І. В. 7843 
Бурмака О. В. 6064 
Бурміч О. С. 4591 
Бурчак С. О. 5413 
Буряк Л. І. 7924 
Буряк О. Г. 6343 
Бусел Ю. М. 7205 
Бут А. В. 5938 
Бутенко В. О. 4622 
Бутенко Л. М. 4449 
Бутенко О. С. 5703 
Бутиріна М. В. 5286 
Бутін Є. П. 4549 
Бутов А. М. 4197 
Бутова І. С. 7661 
Бутова О. В. 7037 
Бухало О. Л. 5266 
Буханевич А. Д. 5064 
Буханевич А. І. 5065 
Бухтіяров О. А. 4720 
Буцик Р. М. 7134 
Буцька Л. В. 6255 
Буцька О. Ю. 5414 
Бучко О. Ю. 6403 
Бучук Р. Ю. 5748 
Вавіленкова А. І. 3624 
Ваганова І. М. 4985 
Вайлд О. (7797) 
Вакуленко С. І. 6344 
Вакулик О. О. 4836 
Валевська Л. О. 7421 
Валізаде Чарі  
Джафар 6296 
Ван Ліхуа 7596 
Ван Сюемань 7597 
Вангородська Н. А. 4971 
Вандер О. В. 5966 
Ванівська О. І. 7662 
Ваніна Г. В. 7642 
Вановська І. М. 4342 
Варакута М. І. 7555 

Варес О. Ю. 7289 
Варивончик А. В. 7534 
Варнавських К. М. 3928 
Васечко Л. О. 4623 
Василевич М. В. 4721 
Василенко А. М. 7956 
Василенко В. М. 6404 
Василенко Г. А. 5646 
Василенко І. В. 5878 
Василенко С. М. 8005 
Василик Л. Є. 3831 
Василик Н. М. 4198 
Василинець М. М. 6559 
Василишин Р. Й. 6167 
Васильєв О. С. 7529 
Васильєв С. П. 3929 
Васильєв Ю. К. 6098 
Васильєва Г. В. 5879 
Васильєва М. О. 4160, 
 5415 
Васильєва О. Г. 6345 
Васильків Н. М. 5764 
Василюк В. М. 5416 
Василюк С. В. 3725 
Васік Мохаммед  
Алі Хуссейн 7006 
Васільєва Л. А. 6083 
Васіна С. І. 6049 
Вассиян Ю. І. (3903) 
Вахнован В. Ю. 3823 
Ваховська М. Ю. 4300 
Вацька М. В. 4199 
Ващенко О. М. 4837 
Ващенко Ю. М. 7491 
Ващук О. В. 7038 
Вдовенко Т. О. 7663 
Вдовиченко Ю. В. 4592 
Ведмедюк А. Д. 5180 
Везенкова Г. І. 3930 
Величко Л. Ю. 4986 
Величко Н. С. 6678 
Венгер Л. А. 4525 
Венгер О. О. 7128 
Венецька Г. Б. 7664 
Верба Р. В. 3726 
Вербенець Б. Я. 7511 
Вербицька Л. О. 7844 
Вербицька Ю. М. 4200 

Вербіцька М. В. 4972 
Вергун А. Р. 6517 
Вергунова В. С. 5417 
Вереітіна І. А. 5418 
Вереньов В. В. 6854 
Вереш К. Й. 5647 
Верещагіна І. Д. 4137 
Верещак В. Г. 7396 
Верещак В. О. 6256 
Вержбицький О. А. 3727 
Верига А. Д. 6773 
Веровська О. Л. 5419 
Верстяк О. М. 4593 
Вертель О. В. 7598 
Вертій О. І. 7827 
Верхогляд В. О. 5066 
Верхратський І. (5184) 
Веселий В. О. 7129 
Веселовська М. В. 5917 
Веселовська Н. Р. 6885 
Весілик Н. Л. 6346 
Ветвицький Д. О. 5067 
Вечерова Є. М. 4838 
Вечірко І. О. 4949 
Вєдєрнікова Т. В. 7814 
Вєтринський І. М. 4170 
Виговський І. В. 7122 
Виклюк Я. І. 3678 
Винар Р. (7949) 
Винниченко В. (7855, 
 7873) 
Винокурова І. М. 4973 
Випасняк А. І. 5603 
Виприцький А. О. 4722 
Висоцька Н. Ю. 7025 
Висоцька Т. Й. 7743 
Висоцький М. В. 5770 
Висоцький О. Ю. 4122 
Височанський Р. Р. 3867 
Височина О. С. 6818 
Височіна Н. Л. 7589 
Виткалов С. В. 7535 
Витко Т. Ю. 5032 
Витриховський О. Я. 6347 
Вихляєв Ю. М. 5337 
Вихованець В. Я. 7106 
Вишинський П. М. 4624 
Вишневська К. Г. 5181 
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Вишневська С. В. 7556 
Вишневська Ю. В. 4723 
Вишневський Д. С. 7309 
Віват Г. І. 7828 
Вівчар О. І. 3728 
Вікторов Є. О. 3664 
Вільде І. (7856) 
Вільчинська І. Ю. 4117 
Вільшанська О. Л. 8006 
Вінарська- 
Свиридюк В. Л. 6679 
Вінграновський М. (7882, 
 7886) 
Вініченко І. І. 4184 
Віннік Н. В. 5967 
Віноградова О. Р. 4450 
Вінтоняк О. В. 7744 
Вінтюк Ю. В. 3931 
Вісич О. А. 7845 
Вітвицька С. С. 5367 
Вітер Р. В. 5771 
Віткін Л. М. 3810 
Вітковська К. В. 4049 
Вітовська О. П. 6646 
Вітушкіна С. В. 5905 
Вітюк В. В. 5287 
Вітязь В. М. 6560 
Власенко Т. А. 3729 
Власій О. Д. 5648 
Власовець В. М. 6855 
Власюк Т. О. 4550 
Влізло Є. М. 4201 
Влох Н. М. 7665 
Вовк М. В. 7039 
Вовк О. В. 7493 
Вовк О. Й. 4625 
Вовк Т. В. 7557 
Вовк Ю. Я. 3730 
Вовкобой І. М. 5182 
Вовчок М. (7879) 
Вовчук О. М. 6106 
Водянка Л. Д. 4202 
Вознесенський А. (7882) 
Вознюк Є. В. 4171 
Возняк А. В. 7494 
Возняк В. С. 3841 
Войналович Л. П. 5420 
Войнаровська Н. С. 5288 

Войтенко Г. П. 5772 
Войтенко М. В. 4172 
Войтенко О. І. 5784 
Войтко М. В. 5831 
Войтович А. Е. 8007 
Войтович Д. П. 6174 
Войтюк А. В. 4451 
Волинець В. В. 4987 
Волинець Є. С. 5068 
Волков В. О. 6774 
Волков С. С. 4928 
Волкова В. В. 3685 
Волкова С. М. 8008 
Волкова Ю. Г. 4580 
Волобуєва О. Ф. 3912 
Володіна М. О. 7957 
Володько В. В. 4076 
Володько О. В. 6959 
Волосенко І. В. 4916 
Волосовець А. О. 6405 
Волошина В. О. 5918 
Волошкова Н. В. 7958 
Волощук В. В. 6975 
Волощук Н. І. 6189 
Волчок Н. А. 5791 
Вольська А. О. 5162 
Вольська С. П. 4363 
Воляр Р. М. 7475 
Воробей Н. А. 6065 
Воробей Н. В. 7666 
Воробець А. Ю. 4077 
Воробйов А. С. 6297 
Воробйов С. Г. 5618 
Воробйова Н. В. 4301 
Воробйова О. І. 4347 
Ворожбит С. А. 4078 
Вороненко Т. І. 5289 
Вороновський І. Б. 7073 
Воронцов А. В. 4839 
Воронько О. М. 6983 
Воронюк І. О. 7846 
Ворошилова І. В. 4670 
Ворушило С. В. 5023 
Воскресенська О. Ю. 6406 
Воссіна В. О. 4671 
Врублевський О. М. 6840 
Вудвуд В. В. 7310 
Габора Л. І. 5290 

Габсбурги (династія) 
 (7976) 
Гавкалюк М. І. 6207 
Гавриленко О. А. 4609 
Гавриленко О. О. 6107 
Гавриленко Ю. В. 6348 
Гаврилькевич В. К. 3932 
Гаврильченко О. В. 7257 
Гаврильченко О. О. 6893 
Гаврилюк А. М. 5069 
Гаврилюк В. І. 5688 
Гаврилюк І. В. 6616 
Гаврилюк Н. С. 6407 
Гаврилюк Т. Д. 4724 
Гавриляк Г. Є. 6408 
Гавриш А. В. 7417 
Гавриш О. М. 7211 
Гаврік Р. О. 4974 
Гагалюк А. В. 6894 
Гагауз П. М. 7007 
Гагіна Н. В. 5421 
Гагуа М. 6680 
Гаєвська Л. А. 5043 
Гаєвський І. М. 4725 
Газдайка- 
Василишин І. Б. 4840 
Газізова О. О. 8009 
Гай Л. А. 6628 
Гай О. І. 6298 
Гайдай О. А. 6910 
Гайдамака Т. Б. 6647 
Гайдар Н. О. 7311 
Гайдін О. В. 5880 
Гайдучик Г. А. 6349 
Гайдучок О. В. 4203 
Гайова О. В. 4626 
Гак В. С. 7220 
Галабурда Н. А. 4726 
Галаган Д. В. 4050 
Галата Д. І. 6133 
Галаур С. П. 7745 
Галич О. Б. 7667 
Галич Т. В. 5244 
Галичанська А. В. 3933 
Галінська Т. А. 7539 
Галіцейська Ю. М. 4950 
Галіяш Н. Б. 6350 
Галкін Д. В. 5070 
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Галкіна О. П. 6409 
Галстян С. Г. 5919 
Галунько В. М. 5071 
Галушка А. А. 6050 
Галушка З. І. 4185 
Галущак В. В. 4452 
Галущак Л. І. 6084 
Гальона Є. О. 3868 
Гальченко В. М. 3934 
Гальчинська Н. Ю. 5011 
Галяс І. А. 3869 
Гамза В. І. 5604 
Ган А. Л. 6911 
Гангало О. М. 6866 
Гандзій О. А. 7847 
Ганжа А. М. 6763 
Ганжа О. В. 5422 
Ганзбург Г. І. 7558 
Ганич О. Т. 6410 
Ганпанцурова О. С. 6846 
Ганудельова Н. Г. 7559 
Ганьбергер І. І. 6561 
Гапєєва І. М. 7746 
Гапонов І. К. 6594 
Гапонов О. В. 5792 
Гапріндашвілі Н. А. 7088 
Гарабажів Я. Д. 5939 
Гарасимів О. І. 4627 
Гаращук О. В. 4286 
Гарбар М. О. 6299 
Гарбінська- 
Руденко А. В. 4727 
Гаргола Ю. Г. 7258 
Гарді Т. (7801) 
Гаркавенко Н. О. 4264 
Гаркуша С. А. 7040 
Гаркуша С. В. 4728 
Гарматюк Р. Т. 7495 
Гарнага В. А. 3617 
Гарник К. В. 6411 
Гарькава Н. А. 6652 
Гасюк Ю. А. 6337 
Гатицька А. Е. 6617 
Гафарова К. Е. 4594 
Гахович Н. Г. 4453 
Гац Г. О. 5183 
Гаюр І. Й. 4841 
Гвоздецька Л. С. 6266 
Гвоздик Н. М. 4204 

Гвоздинський С. Л. 4132 
Геєць І. О. 7312 
Гейко В. І. 4729 
Гейко Л. М. 7214 
Гейнц Р. М. 4935 
Гелета М. М. 6562 
Гелич Ю. О. 4730 
Гельбак А. М. 3935 
Генералюк Л. С. 7829 
Георгіадіс І. 7725 
Герасименко А. М. 6563 
Герасименко І. А. 4526 
Герасименко О. М. 5072 
Герасименко П. В. 6300 
Герасименко Т. В. 4527 
Герасимов Г. М. 6564 
Герасимчук Г. А. 7074 
Герасимчук Н. Л. 6108 
Герасимчук Ю. С. 5073 
Герілович А. П. 7147 
Герула О. М. 6301 
Герус Л. В. 7089 
Герц Н. В. 7090 
Гєворкян А. Р. 6134 
Гилка М. Д. 7041 
Гиренко І. В. 5012 
Гирка О. І. 7428 
Гиря В. І. 8010 
Гільдебрант К. Й. 7796 
Гірняк К. М. 4454 
Гітіс Т. П. 3731 
Гладенко І. В. 4205 
Гладишева С. А. 6208 
Гладка Л. І. 5832 
Гладкова Г. П. 7668 
Гладченко Т. Б. 8011 
Глазкова І. В. 6681 
Глазунова С. М. 4731 
Глєбова К. В. 7150 
Глібчук В. М. 4206 
Глінчук Ю. О. 5267 
Глоба О. В. 7091 
Гломозда Д. К. 3650 
Глузман Н. А. 5368 
Глухова Г. В. 5074 
Глухова Д. А. 4595 
Глухова С. В. 4207 
Глушко К. С. 4551 
Глушук В. М. 8012 

Глущенко І. І. 5339 
Глущенко Л. Г. 4975 
Глущенко Ю. М. 4732 
Гмиря В. П. 4208 
Гнатенко Є. П. 4455 
Гнатик Я. Б. 4051 
Гнаткович Т. Д. 5245 
Гнатюк Л. П. 7733 
Гнидюк Н. А. 5075 
Гнилицька Н. О. 3870 
Гоблик- 
Маркович Н. М. 4456 
Говор Ю. О. 4842 
Говоруха В. Б. 5819 
Говоруха Ж. А. 7313 
Говоруха І. Т. 6664 
Гоголь М. В. (7817, 
 7819, 7826) 
Гогунська І. В. 6338 
Годлевський П. М. 7599 
Годованець Н. І. 4044 
Годованик Є. В. 4672 
Гой В. П. 4733 
Голдакова К. А. 4734 
Голденштейн К. О. 4138 
Голдінг У. (7676) 
Голембіовська С. Л. 6051 
Голенкова Ю. В. 5423 
Голик Ю. Й. 6412 
Голікова В. В. 6135 
Голобородько В. (7862) 
Голов К. С. 6735 
Головань А. П. 5881 
Головач І. В. 7071 
Головач Н. М. 4032 
Головачова В. О. 6532 
Головій О. М. 7848 
Головкін Б. М. 4820 
Головко А. М. 6351 
Головко В. А. 4735 
Головко В. П. 5773 
Головко О. Г. 4364 
Головко- 
Камошенкова О. М. 5920 
Головченко О. І. 7600 
Головянко М. В. 3665 
Голозубова Н. В. 7411 
Голомозий В. В. 5670 
Голощук С. Л. 7669 
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Голуб Б. Л. 7197 
Голуб В. А. 7601 
Голуб Н. О. 7042 
Голуб Ю. О. 4365 
Голубець І. М. 4528 
Голубець М. (8032) 
Голубець О. В. 7167 
Голубєва Т. В. 3732 
Голубінська О. П. 6521 
Голубнича А. І. 8013 
Голубовський Л. З. 4457 
Голяніщев М. О. 6302 
Голяновський О. В. 6665 
Голяшкін О. В. 4736 
Гонтар М. О. 7747 
Гончар Г. П. 4458 
Гончар М. Ф. 3733 
Гончар С. В. 6533 
Гончаревич Л. Г. 4366 
Гончаренко В. В. 7151 
Гончаренко Є. В. 7602 
Гончаренко Л. О. 7701 
Гончаренко М. Ф. 4302 
Гончаренко О. А. 3871 
Гончарова Н. П. 8014 
Гончарук О. М. 6549 
Гончарук Р. І. 6352 
Гончарь М. О. 6283 
Гоншовський В. М. 7603 
Гонюкова Л. В. 4177 
Горай Г. О. 6066 
Горай М. А. 6413 
Горальська І. Ю. 7206 
Гораш Є. В. 6109 
Гораш К. В. 5424 
Горбаль Л. О. 6015 
Горбатюк Р. М. 5369 
Горбачевський А. М. 5619 
Горбенко В. І. 5749 
Горбенко О. В. 7188 
Горбуленко Н. В. 5921 
Горбунова О. Ю. 6209 
Горда Д. О. 3666 
Гордєєв Б. М. 7506 
Гордєєв М. Г. 7008 
Гордієнко А. Д. 6190 
Гордієнко А. І. 6284 
Гордієнко Є. С. 4367 
Гордієнко Л. А. 4368 

Гордійчук А. І. 7043 
Гордова О. В. 3936 
Гордуновський О. М. 7984 
Горєлов О. О. 6067 
Горлач А. І. 6414 
Горлачова В. В. 7726 
Горностай В. М. 6867 
Горобець А. В. 7397 
Горобець Л. В. 6085 
Горобець О. В. 4052 
Горобченко Д. В. 5620 
Горовенко М. О. 7815 
Городецька О. В. 5184 
Городецька О. Г. 4079 
Городилова Н. О. 5906 
Городник Г. А. 6591 
Горохівський О. І. 4572 
Горохова О. М. 5649 
Горошко Ю. М. 4020 
Горпинич О. О. 7604 
Горський М. П. 5750 
Горук Н. М. 5329 
Горшков Є. В. 6099 
Горюнов А. С. 5650 
Горячова О. О. 7414 
Гостєєва Т. В. 3937 
Государська О. В. 7711 
Готра В. В. 4988 
Гоц Л. М. 7314 
Гоцуля А. С. 6210 
Гоч С. В. 7849 
Гошко Т. Д. 4265 
Гошовська А. В. 6415 
Гошовська В. В. 4209 
Гошовський В. С. 4989 
Грабовець Н. О. 5013 
Грабовий О. А. 6797 
Грабовський А. В. 5740 
Грабчук І. Ф. 7315 
Гранат О. Б. 7560 
Грановський В. Г. 5234 
Грантовська О. А. 7524 
Гребеник Н. П. 7189 
Гребеннікова А. А. 7044 
Гребеньова В. О. 4080 
Гребенюк М. В. 7933 
Гребенюк Т. В. 7830 
Гребінчук О. М. 7316 
Гребінь В. В. 5953 

Грекова Т. А. 6416 
Гренюк Л. С. 3938 
Гресько І. Я. 6353 
Грецьких Є. В. 6417 
Гречаник І. П. 7850 
Гречановська О. Є. 5940 
Грибко О. В. 5076 
Гриб'юк О. О. 5291 
Григоренко І. В. 7851 
Григоренко О. В. 4552 
Григор'єв П. Є. 3679 
Григор'єв С. В. 6418 
Григор'єва Г. В. 7911 
Григор'єва І. О. 5340 
Григор'єва О. А. 6104 
Григор'єва С. М. 6052 
Григорова Т. А. 5689 
Григорович В. В. 6819 
Григорович В. Р. 5077 
Григорук О. О. 5793 
Гридько О. О. 6068 
Гризодуб Є. В. 6419 
Гриневич Г. С. 4021 
Гриневич Т. Б. 8015 
Гриненко І. В. 4990 
Гринчук В. Ю. 4459 
Гриньова Я. Г. 4628 
Грисенко Н. В. 3939 
Грицай І. А. 6069 
Гриценко Г. М. 4907 
Гриценко Л. М. 5994 
Грицик Т. А. 5292 
Грицку- 
Андрієш Ю. П. 4303 
Грицук О. В. 3940 
Грицюк П. М. 4518 
Гришаєва Ю. Г. 4529 
Гришко В. А. 4460 
Грищенко В. І. 3651 
Грищенко М. Г. 6666 
Грільпарцер Ф. (7806) 
Грін Г. (7799) 
Гріневич В. М. 6629 
Грінцова О. Є. 6211 
Грінченко Г. Г. 7925 
Грінченко О. А. 6136 
Гріценко Х. В. 4581 
Громенко В. М. 5985 
Громик Л. І. 7852 
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Громов О. А. 7317 
Грот М. Я. (3897) 
Грохова Г. П. 5425 
Груздєва О. В. 5882 
Грушевой Р. В. 5651 
Грушковська Д. Т. 6212 
Грущинський Я. М. 5014 
Губаль О. Б. 5652 
Губар О. В. 6955 
Губатенко М. І. 4553 
Гудима А. О. 7853 
Гулак Н. К. 3686 
Гулик С. В. 7899 
Гуляєв О. В. 4081 
Гуменний В. Д. 7159 
Гуменникова Т. Р. 5370 
Гуменюк А. М. 5426 
Гуменюк Г. П. 4629 
Гуменюк Л. Д. 6420 
Гуменюк О. А. 8016 
Гумін О. М. 4821 
Гумінов В. В. 6895 
Гургула О. Б. 7748 
Гуржій О. А. 5712 
Гуріч В. О. 5185 
Гурковський В. І. 4610 
Гуровська Т. В. 4210 
Гурочкіна В. В. 4211 
Гурська Л. В. 3872 
Гусак В. А. 5427 
Гусарєва О. С. 4976 
Гусаров К. В. 4969 
Гусєва В. О. 4951 
Гусєнцова Я. А. 6965 
Гуска М. Б. 7605 
Гутор Н. С. 6421 
Гуцал Є. (7852, 7869) 
Гуцал Л. А. 5246 
Гуцан Т. Г. 5428 
Гуцол А. В. 5330, 7187 
Гущак Ж. М. 5235 
Гущин О. В. 6868 
Ґрасс Ґ. (7807) 
Ґренджа- 
Донський В. (8056) 
Дабіжа О. Ю. 6630 
Давиденко В. Л. 4843 
Давиденко М. О. 5751 

Давиденко О. О. 6213 
Давидова Н. О. 5820 
Давидович Л. Я. 4161 
Давкуш Н. В. 5429 
Даджані Джумана 7606 
Дакал А. В. 6422 
Даль В. (7986) 
Данелюк В. І. 4737 
Данешманд Есламі  
Амір Реза 6653 
Даниленко В. (7887) 
Даниленко С. І. 4069 
Данилів С. І. 6016 
Данилко О. Г. 5430 
Данилова І. А. 6214 
Данилова М. О. 3941 
Данильченко Л. С. 4596 
Данильчук Є. Л. 5833 
Данилюк І. В. 3913 
Данів М. В. 6110 
Данчук В. В. 5941 
Данько В. М. 7318 
Данько Ю. І. 4461 
Дао Мінь Куан 6993 
Дарій Алік 6125 
Дармостук Н. В. 3942 
Даценко В. В. 4369 
Даценко Г. В. 7319 
Даценко І. С. 7959 
Даценко Ю. В. 7806 
Дацій Н. В. 5078 
Дацюк-Томчук М. Б. 4462 
Дашевський Ю. Я. 5727 
Дашко І. М. 4463 
Двуліт І. П. 6423 
Дебюссі К. (7561) 
Девальєр О. М. 7749 
Дегтяр Н. В. 3734 
Дегтяренко А. В. 7045 
Дегтярьова Л. М. 6984 
Дегула А. І. 6869 
Дейнека В. В. 7452 
Дейнека О. Є. 7320 
Дейниховська К. А. 5079 
Делас В. А. 4370 
Делик І. С. 5431 
Дембіцька С. В. 5432 
Демедюк М. В. 5605 

Демидова І. А. 3735 
Демидович О. М. 5433 
Демидчук А. С. 6595 
Демус Н. В. 7168 
Демченко М. В. 4139 
Демченко О. В. 4929, 6618 
Демченко О. О. 4266 
Демчишак Н. Б. 4371 
Демчишин А. А. 5638 
Демчук І. Л. 6215 
Демчук М. Б. 6216 
Дем'яненко Р. А. 5706 
Дем'яненко С. О. 7900 
Дем'яненко Ю. О. 3943 
Дем'янова Є. В. 7321 
Дем'янчук Т. Д. 8017 
Дем'янюк Ю. А. 5186 
Денисенко В. А. 7985 
Денисенко І. Є. 7561 
Денисенко Н. В. 6217 
Денисенко Н. Г. 5434 
Денисенко Ю. М. 7540 
Дениско П. В. 3873 
Денисов О. Є. 4530 
Денисова Т. А. 4822 
Денисовець Т. М. 5187 
Денисюк Л. В. 7482 
Денисюк Н. С. 3834 
Денищик О. І. 5435 
Денищук П. А. 6522 
Деньщиков О. Ю. 6736 
Депутат Б. Я. 5883 
Дербасова Н. М. 6941 
Дергач Л. В. 4844 
Деревчук О. І. 4952 
Дерев'янко Н. В. 5436 
Дерень О. В. 7215 
Дереш Л. (7792, 7881) 
Деркач Г. С. 7797 
Деркач С. С. 7207 
Дернова І. А. 4053 
Деснова І. С. 5255 
Дехтяр Н. А. 4531 
Дехтярьов Є. В. 4845 
Дєдков А. Г. 6550 
Дємєнтьєва К. Г. 3944 
Джан Бібо 7562 
Джердж С. Ф. 4082 
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Джолос С. В. 4630 
Джома Мохамед  
Сулейман Хувядж 5999 
Джулай В. О. 4372 
Джус А. П. 6912 
Дзебих І. Б. 4567 
Дзера Ю. М. 4917 
Дзюба О. М. 4554 
Дзюба П. М. 5156 
Дзюбенко П. О. 7541 
Дзюбишина Н. Б. 5188 
Дзядук Т. В. 4212 
Дивак В. В. 5247 
Димарчук В. О. 5834 
Димитрієва Н. Ф. 5719 
Димчук А. В. 7169 
Диннік В. О. 6667 
Дитятковський В. О. 6267 
Диховична Н. Ю. 6424 
Дишкант О. В. 3945 
Дишлевий І. О. 4083 
Діалло Л. Т. 7542 
Дібас О. А. 7934 
Діброва В. А. 7670 
Діденко Г. С. 7102 
Діденко Т. І. 5024 
Дідик Н. В. 6303 
Дійчук В. В. 5884 
Ділай І. П. 7671 
Дімітрієва С. Д. 5080 
Діткевич І. І. 4738 
Дітковська О. А. 7525 
Дмитрасевич Н. О. 4140 
Дмитренко В. А. 7935 
Дмитренко Г. В. 5044 
Дмитренко К. О. 6682 
Дмитренко О. В. 4631 
Дмитрик І. О. 8018 
Дмитришина Н. М. 5189 
Дмитрієв С. Ю. 6304 
Дмитрук А. Ю. 4173 
Дмитрук Є. В. 3736 
Дмитрук О. В. 3737 
Дмитруха Н. М. 6126 
Дніпрова Чайка (7889) 
Добош Н. М. 7322 
Добрий-Вечір Т. В. 6425 
Добровинська О. В. 6565 

Добродзій Т. В. 5653 
Доброєр Н. В. 3819 
Добролюбова М. В. 3812 
Добролюбська Ю. А. 7926 
Доброскок І. І. 5371 
Добряк Д. О. 5835 
Добрянська Л. О. 5621 
Довгань А. О. 3842 
Довгань А. С. 5081 
Довгань О. З. 5437 
Довгопола К. С. 3946 
Довгополик А. А. 4739 
Довжик О. О. 4464 
Довлатов С. Д. (7816) 
Доді К. В. 4673 
Долбаносова Р. В. 7152 
Долженко М. В. 5438 
Долженчук В. І. 7103 
Должкова К. П. 6566 
Долинний Ю. О. 5341 
Долинський Б. Т. 5372 
Долішня Т. І. 4465 
Долотов А. І. 3667 
Доманський А. М. 6631 
Домаскіна М. А. 7046 
Домбровський Д. Б. 6624 
Домилівська Л. В. 7854 
Домінюк Т. І. 5765 
Доморацький О. Е. 6268 
Донець О. В. 5015 
Донський В. В. 4740 
Донченко Є. В. 8019 
Дорогих Р. В. 5439 
Доротич С. І. 5082 
Дорохіна Ю. А. 4741 
Дорош В. Ю. 4373 
Дорошенко К. В. 7009 
Дорошенко Н. І. 5350 
Дорошенко О. О. 7259 
Дорошенко Ю. І. 6927 
Досенко А. К. 4084 
Доценко Ю. В. 7228 
Драган І. О. 5045 
Драган О. В. 4742 
Драганова С. В. 6683 
Драгоненко А. О. 4846 
Драйзер Т. (7856) 
Древаль Л. О. 5766 

Дрегваль О. А. 6053 
Дрей В. В. 3738 
Дрижирук Ю. В. 6944 
Дриль І. С. 6534 
Дробіна Л. М. 8020 
Дробітько О. М. 7123 
Дробко Е. В. 5083 
Дробот Р. В. 4125 
Дроговоз В. А. 5440 
Дрогомирецька М. І. 4532 
Дрожжин В. Ю. 7607 
Дрозд Н. В. 4374 
Дроздова І. П. 5373 
Дроздяк І. М. 4267 
Дронова О. Л. 7912 
Дроняєва Г. М. 4582 
Другак В. М. 4287 
Дубинська О. С. 7323 
Дубич І. М. 7208 
Дубінін В. В. 3874 
Дубовик А. О. 4375 
Дубовкіна І. О. 7388 
Дуболазов О. В. 5752 
Дубров А. М. 4376 
Дубровська А. С. 7855 
Дубчак Н. А. 7075 
Дугіна Л. В. 7608 
Дудар О. В. 7856 
Дудікова Л. В. 5441 
Дудкін О. В. 7324 
Дудко А. В. 5907 
Дудник М. О. 3739 
Дуднік А. С. 3652 
Дудоладова А. В. 5442 
Дудченко О. С. 4632 
Дудюк В. О. 6896 
Дукельський О. О. 6619 
Дулін П. Г. 4070 
Думанська В. В. 6960 
Думас І. З. 5947 
Думенко Т. М. 6175 
Дуплій Д. Р. 6017 
Дурягін І. В. 6684 
Дутчак О. І. 7936 
Дьомін І. А. 4743 
Дьоміна Н. А. 6897 
Дьяченко Т. В. 7389 
Дьячук І. В. 7047 
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Дягілєв О. В. 4744 
Дягілєва Ж. А. 7702 
Дяденко О. М. 6827 
Дядюх- 
Богатько Н. Й. 7545 
Дядюшенко О. О. 3668 
Дяк Р. П. 6775 
Дяк Т. П. 5190 
Д'якова Т. О. 7750 
Д'яконов К. М. 4377 
Дякун Р. А. 6936 
Дяченко Л. А. 7325 
Д'яченко Н. О. 6913 
Дяченко О. В. 4466 
Дячок В. В. 6191 
Дячук А. О. 5443 
Дячук І. Д. 7001 
Ейбен Г. С. 7326 
Ейдельберг М. М. 4745 
Еленопольський П. (7969) 
Ель-та'алу Аббас  
Бубакар 6018 
Еманова З. Г. 5256 
Ерфан В. Й. 4533 
Есфандіярфард  
Маліхех 4213 
Ефтехарінасаб Каве 5639 
Євдокимов В. В. 7238 
Євдокимов М. О. 7986 
Євдокимова В. В. 4085 
Євдоченко Л. О. 5084 
Євлаш Д. В. 6820 
Євсюков А. М. 5728 
Євсюкова В. Ю. 6218 
Євтєєв Р. В. 6567 
Євтіфєєва О. А. 6192 
Євтушенко Л. В. 3835 
Євтушенко Н. І. 5191 
Євтушенко Н. М. 4378 
Євтушенко Н. О. 4214 
Єгоренко О. В. 6354 
Єгоренков І. С. 7937 
Єгорова І. Є. 5641 
Єгорченко С. П. 3947 
Єлісєєва О. К. 4186 
Єлісєєнко Н. О. 4215 
Єловських У. О. 7938 
Єльчанінова Т. М. 5268 

Ємельянова І. Ф. 4467 
Ємельянова Н. Ю. 6426 
Ємцева Е. Г. 5192 
Єна І. В. 4583 
Єпіфанова М. А. 4379 
Єременко З. Є. 6799 
Єременко О. М. 7927 
Єрещенко О. А. 6219 
Єрзаулова Г. Г. 3820 
Єрмакова І. П. 5444 
Єрмолаєва Ю. В. 5885 
Єрмолін Д. В. 7403 
Єрмолова В. М. 7609 
Єрофєєнко Л. В. 4991 
Єрошкіна О. О. 5085 
Єрьомін С. О. 5774 
Єрьоміна Т. А. 7092 
Єсюнін С. М. 8021 
Єфіменко Н. А. 4519 
Єфременко Е. А. 6220 
Єфременко О. В. 7462 
Єфремов І. О. 6926 
Єщук О. М. 4746 
Жабіна В. В. 3605 
Жабіна Н. М. 5958 
Жамал Абдель- 
Карим Мухамед  
Абу Немер 6568 
Жамба А. О. 6355 
Жаренко В. Ф. 5016 
Жарикова М. В. 7643 
Жарова Н. В. 6137 
Жданов І. В. 7429 
Жданова В. Г. 5445 
Жданович О. В. 3653 
Жебеленко Я. Г. 6427 
Жежуха В. Й. 3740 
Желанов О. О. 6833 
Железняк О. В. 5446 
Желєзко А. М. 8022 
Желєзний О. Д. 7610 
Желіховська М. В. 7327 
Желясков В. Я. 5447 
Жереб К. А. 3625 
Жеревчук Ю. В. 4380 
Жигаленко О. А. 5622 
Жигаль З. М. 5193 
Жигилій Д. О. 5836 

Жигоренко І. Ю. 7703 
Жигун А. І. 6551 
Жигуц Ю. Ю. 6730 
Жижко В. В. 6978 
Жизномірська О. Я. 3948 
Жиліцин Є. В. 6569 
Жиліщич Ю. В. 6019 
Жилка Н. Я. 6168 
Жиров Д. М. 7463 
Житлухіна О. С. 5794 
Жмака В. М. 8023 
Жмурко Н. В. 4381 
Жовна О. (7887) 
Жовніренко О. В. 7260 
Жовнірчик Я. Ф. 5046 
Жовтий С. А. 7939 
Жоган Р. А. 4747 
Жолонко Т. В. 4174 
Жорняк О. І. 6221 
Жосан І. А. 7611 
Жуйков С. Г. 4382 
Жук О. А. 5948 
Жук Т. С. 5922 
Жуков О. А. 7512 
Жуков О. В. 5982 
Жуков О. О. 6961 
Жукова В. В. 7857 
Жукова Т. С. 4847 
Жукорський О. М. 7160 
Жулавська О. О. 7672 
Жулинський М. (7839) 
Жулінська М. О. 7673 
Жунь Г. Г. 6845 
Жупаненко І. В. 5837 
Журавель І. О. 6193 
Журавель М. В. 4633 
Журавльова А. О. 7229 
Журавська З. В. 4848 
Жураківський Р. О. 6020 
Журило Д. Ю. 6870 
Журман С. М. 4216 
Журомський В. С. 6138 
Забаштанський В. (7865) 
Заблотовська Н. В. 7913 
Заболотний П. І. 5775 
Заболотній О. А. 5448 
Заболоцька Л. А. 5236 
Забродська Г. І. 3741 
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Забужко О. (3838) 
Завадська І. М. 8024 
Завалевська О. В. 5449 
Заваріка Г. М. 7901 
Завгородня О. С. 3742 
Завгородня Ю. С. 4849 
Завірюха Г. С. 4748 
Заволока Ю. М. 4468 
Загній Д. М. 7048 
Загнітко Н. Г. 7751 
Загорецька О. Я. 4469 
Загорний М. М. 5886 
Загородній С. М. 6176 
Загородній Ю. О. 5753 
Загороднюк Н. В. 6070 
Загорська Д. М. 4383 
Загорулько А. О. 4217 
Заградська О. Л. 6428 
Загуменна Ю. О. 5086 
Загуровський В. М. 6611 
Задільська Г. М. 7674 
Задорін Ю. М. 5033 
Задорожна Л. В. 5697 
Задорожній О. М. 6429 
Заєць О. В. 8025 
Заєць С. Л. 7858 
Заічко Н. В. 6285 
Зайцев В. Є. 7002 
Зайцев М. О. 3843 
Зайченко С. О. 3618 
Закалюжний Л. В. 7787 
Закладний О. О. 6758 
Закрепа Л. М. 7543 
Зализюк А. А. 6356 
Залізняк В. А. 4634 
Заліток Л. М. 5269 
Залознова Ю. С. 3704 
Зальотов В. В. 5838 
Замазій А. А. 7161 
Замкова Н. О. 6021 
Замлинський В. А. 7049 
Замогильний А. Г. 5034 
Замора О. М. 4304 
Заморський Т. В. 6570 
Заморьонов М. В. 5690 
Замула І. В. 7239 
Заневич О. Є. 7752 
Занфірова Т. А. 4611 

Запорожченко Ю. Г. 5450 
Запухляк В. Б. 6928 
Зарицька І. А. 4384 
Зарічна О. В. 5451 
Зарічук О. Л. 7960 
Зарубінська І. Б. 5374 
Заруцька О. А. 4045 
Заставнюк Л. І. 4470 
Затильнікова О. О. 6222 
Захаренко В. О. 5729 
Захаренко Н. О. 6685 
Захар'єв А. В. 6535 
Захарцева Л. М. 6668 
Захарченко Т. І. 6747 
Захарченков О. С. 3743 
Захарчук Н. В. 5452 
Захарчук О. Ф. 3875 
Захожий В. В. 5293 
Зачосова Н. В. 4385 
Защепкіна Н. М. 7484 
Заяць В. С. 4305, 4749 
Збараз Л. Й. 6748 
Зборовська Ю. Л. 4573 
Звірід Н. В. 4062 
Здорик О. А. 6223 
Зелена І. О. 5453 
Зеленський Р. М. 5454 
Зеліковська О. О. 5455 
Зелінська Н. Б. 6286 
Земба А. Б. 3949 
Земляков І. С. 4568 
Землякова О. О. 7675 
Земпер Г. (5241) 
Зенько Н. А. 6571 
Зєніна- 
Біліченко А. С. 7328 
Зима Ю. П. 7050 
Зимомря І. М. 7804 
Зискінд І. О. 4908 
Зіатдінов О. Ю. 3654 
Зікій Г. С. 5294 
Зіневич Я. В. 6305 
Зінченко І. М. 7430 
Зінченко Н. О. 3876 
Зінченко О. А. 4471, 7704 
Зінченко Т. О. 6157 
Злочевська М. В. 4022 
Знаменська Л. К. 6357 

Зобова І. О. 6306 
Зозуля М. О. 7676 
Золотайкіна В. І. 6307 
Золотарьов В. М. 6764 
Золотарьов В. С. 7961 
Золотарьов І. В. 7464 
Золотарьова О. В. 4268 
Золочевська М. В. 5456 
Золя Е. (7849, 7859) 
Зотенко О. О. 4750 
Зотова І. В. 5257 
Зражевський О. Г. 5678 
Зуауі Рамзі 3626 
Зубарєв М. Г. 6430 
Зубахін О. М. 6851 
Зубашевський Н. П. 8026 
Зубенко І. (7860) 
Зубицький В. (7555) 
Зубков С. О. 4930 
Зубрицька- 
Макота І. В. 3950 
Зубченко С. О. 5087 
Зуєв І. О. 3951 
Зуйковська А. А. 4141 
Зупанець К. О. 5923 
Зюзь В. М. 7612 
Зюзько С. Н. 6308 
Зюзя О. А. 3606 
Зябрева С. Е. 5351 
Ібрагімов М. Р. 4386 
Іваненко В. А. 7798 
Іваненко Т. В. 5457 
Іванечко П. М. 7261 
Іваник С. Б. 3877 
Іваницька Н. А. 5295 
Іваничук Р. (7847) 
Іванів М. О. 7111 
Іванов А. М. 4218 
Іванов В. Г. 3645 
Іванов В. К. 4387 
Іванов В. Л. 3705 
Іванов Д. В. 6086 
Іванов Є. Г. 6000 
Іванов С. Ю. 8027 
Іванова В. В. 3952, 7329 
Іванова Г. Я. 6686 
Іванова К. А. 3844 
Іванова К. В. 7330 
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Іванова Н. П. 7810 
Іванова Н. С. 6431 
Іванова О. А. 7785 
Іванова Т. В. 5047 
Іванова Т. П. 6177 
Іванців-Гріга І. С. 6158 
Іванцов В. О. 4751 
Іванцова Н. Л. 6257 
Іванченко А. В. 7753 
Іванченко Є. А. 5375 
Іванченкова Л. В. 5623 
Іванчишин Г. М. 7221 
Іванчов П. В. 6378 
Іванчук М. М. 6802 
Іванюк О. Л. 8028 
Іванюта М. В. 7076 
Іванюта П. В. 5048 
Івасюк В. В. 4219 
Івахненков С. В. 7240 
Івахно А. Ю. 4534 
Івашина Л. Л. 7422 
Іващенко А. І. 4220 
Іващенко В. А. 8029 
Іващенко М. В. 4221, 5458 
Іващенко О. В. 4555 
Іващенко Т. О. 4222 
Іващук О. А. 7859 
Іващук С. П. 4597 
Івко Ю. О. 7093 
Івлєв С. С. 4269 
Івчук М. Ю. 4752 
Ігнатенко С. В. 5459 
Іжевський В. В. 7331 
Ізетов А. Е. 4850 
Ілляшенко І. О. 4306 
Ільєва Н. В. 4977 
Ільіна О. В. 7209 
Ільїн О. О. 6834 
Ільїна А. В. 7563 
Ільїна В. М. 5352 
Ільїна К. О. 4223 
Ількевич Н. С. 5887 
Ільтьо Г. Ф. 4118 
Ільченко А. А. 5460 
Ільченко І. Ю. 3744 
Ільченко Н. В. 5088 
Ільченко Ю. Б. 5089 
Ільчук Л. П. 3878 

Інюточкіна Н. В. 7564 
Іорданов А. Є. 5090 
Іпатов А. В. 5091 
Іполит Римський  
(єпископ) (7937) 
Іринчин А. В. 6536 
Ірхіна Ю. В. 5461 
Ісаєнко О. Ю. 6054 
Ісаченко В. І. 3953 
Ісиченко І. В. 4556 
Іскренко Л. П. 4388 
Істратов О. Л. 5092 
Іткін Д. Ф. 7332 
Іщенко А. В. 7130 
Іщенко Г. І. 3836 
Іщенко Л. О. 6178 
Іщенко М. Ю. 5767 
Іщук І. В. 4851 
Іщук О. С. 4852 
Йосипів Ю. Р. 4635 
Кабак Ю. А. 6537 
Кабанов О. О. 7513 
Кабацька О. В. 5331 
Кава С. Й. 7170 
Кавац О. О. 3687 
Кавунник О. А. 7565 
Кадишева Л. Б. 3954 
Кадієвська І. А. 3845 
Кадук С. В. 4853 
Казак О. О. 4535 
Казаков Є. О. 5730 
Казанішева Н. В. 5462 
Казанова Ю. О. 7799 
Казанок О. О. 7124 
Казимир М. М. 7026 
Казміренко В. О. 3955 
Казначеєва Д. В. 4854 
Казюта А. О. 7094 
Каїра В. В. 3607 
Кайдалова Л. Г. 5376 
Кайнова Т. В. 3745 
Калаєва А. Г. 6687 
Калашник М. П. 7550 
Калашник Н. В. 6688 
Калашник О. В. 7333 
Калашніков Є. Є. 7514 
Калашнікова Р. В. 6309 
Калєніченко Л. І. 5093 

Калинець І. (7828) 
Калиновська Т. О. 4753 
Калівошка Б. М. 5754 
Калінін А. М. 5194 
Калінін Є. І. 7077 
Калініч Г. Ю. 8030 
Калініченко А. П. 5094 
Калініченко О. В. 5296, 
 7334 
Калініченко Т. І. 4472 
Калінчик В. О. 7962 
Калмиков Д. О. 4855 
Калмикова Н. М. 4598 
Калужська Л. О. 7677 
Калюжка Н. С. 5463 
Калюжна Т. Г. 5297 
Калюта А. О. 6689 
Калякін С. О. 6934 
Каменська І. С. 7171 
Каменська Т. О. 7241 
Каменських Д. С. 5888 
Каменщук Б. Д. 7112 
Камишнікова Я. С. 7727 
Камінська М. О. 6572 
Камінчук О. А. 7831 
Камських О. В. 6914 
Кам'янський В. В. 7172 
Кандагура К. С. 5095 
Кандяк Н. М. 7222 
Канівець Б. А. 3879 
Канін В. О. 6908 
Каніщева О. П. 7613 
Кантаєва О. В. 7242 
Кантур К. О. 7644 
Канцір В. С. 4612 
Каньоса Н. Г. 3956 
Капацина А. І. 4473 
Каплун А. В. 5348 
Капранова Л. Г. 4574 
Капустинська О. С. 6310 
Капустяненко Л. Г. 6022 
Капшученко І. О. 4754 
Карабаш Л. В. 6945 
Каракуц А. М. 7963 
Карамбович І. М. 4570 
Карамишева Р. Д. 7754 
Карандаш М. М. 5464 
Карапейчик І. М. 7335 
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Карапетян О. Ю. 6690 
Карапінка М. З. 7566 
Карасик О. О. 7443 
Карасіков В. В. 5298 
Каратєєва С. Ю. 6432 
Каращук С. В. 7113 
Карбівничий І. В. 4389 
Каричковська С. П. 5465 
Каркачова А. В. 4909 
Карковська В. Я. 4390 
Карлійчук Є. С. 6691 
Кармазіна К. Ю. 4636 
Карпенко Г. В. 4086 
Карпенко Є. А. 3746 
Карпенко Н. В. 7290 
Карпенко Н. М. 5096 
Карпенко С. В. 5942 
Карпенко Ю. В. 3747 
Карпенко-Карий І. (7874) 
Карпець К. М. 7902 
Карпов А. В. 3608 
Карпова С. Г. 3880 
Карповський В. І. 7162 
Карпюк О. А. 4307 
Карташова К. М. 6433 
Карташова Т. В. 5889 
Картік Према Деві 6692 
Кар'янський С. А. 6994 
Касем Аббуд Махді 7010 
Касимов Р. Р. 6821 
Касьян Е. Є. 7478 
Касьяненко Л. М. 4945 
Касьяненко Т. А. 7860 
Касьянова О. В. 5299 
Касян С. Я. 3748 
Касяненко Д. С. 7645 
Кас'яненко Л. В. 5097 
Каткова Н. В. 7336 
Каушан І. В. 4391 
Каушан Т. М. 5353 
Качинська Н. О. 4175 
Качмар Н. В. 5624 
Качур Є. Ю. 6573 
Качур Л. М. 6822 
Качур О. Ю. 6693 
Кашперський О. В. 4755 
Квактун О. О. 4308 
Квасюк С. Л. 7011 

Квіта Г. М. 3749 
Квятковська Л. А. 3750 
Кеберле Н. Г. 3669 
Кебкало А. Б. 6379 
Кевшин А. Г. 6776 
Кепша Я. С. 5328 
Кердівар Н. І. 7861 
Керечанин І. В. 6111 
Кесарчук Г. С. 4309 
Кєжковска І. Л. 5300 
Кивенко О. М. 7173 
Кимак Я. В. 7114 
Кирилащук С. А. 5466 
Кириленко О. Є. 6311 
Кирилич В. М. 5642 
Кириллов О. Л. 7515 
Киричек Г. Г. 3688 
Кириченко А. В. 4392 
Кириченко В. В. 4756 
Кириченко В. Є. 4946 
Кириченко В. М. 6434 
Кириченко В. О. 6023 
Кириченко О. В. 5625 
Киричок О. В. 7051 
Киричук Г. Є. 5983 
Кирієнко П. І. 5890 
Кирлик Н. Ю. 4599 
Кирюхін О. Л. 6992 
Кисільова Е. А. 7816 
Кислицина О. В. 4270 
Кислиця Л. М. 3689 
Кислиця О. М. 6871 
Кисличенко В. А. 5342 
Кислова Л. А. 4600 
Кислова Ю. О. 6269 
Кицан О. В. 7862 
Кияк- 
Редькович Л. Т. 7678 
Кияниця З. П. 5195 
Кияшко О. М. 7262 
Кізима Т. О. 4348 
Кізім С. С. 5354 
Кізлова А. А. 8031 
Кізюн А. Г. 7903 
Кікінчук В. Ю. 4757 
Кінаш І. А. 4474 
Кінаш Ю. М. 6358 
Кінг С. (7753) 

Кіосе Т. О. 5908 
Кіпко О. Е. 6909 
Кіпрєєва О. Ю. 4475 
Кірдіна О. Г. 4520 
Кіренкіна Е. С. 4343 
Кірєєв І. Ю. 7012 
Кіріка Д. В. 4758 
Кіріченко М. В. 5839 
Кіріян С. В. 5720 
Кіршенблат С. В. 4133 
Кісельова А. А. 7755 
Кісера Я. В. 7163 
Кісіль З. Р. 4823 
Кістяківський Б. (3839) 
Кісь Г. Р. 7337 
Кітов М. Г. 3846 
Кітова О. А. 5301 
Кіхтєва Ю. В. 7230 
Кіхтяк О. П. 6380 
Кіценко В. С. 4953 
Кічура Л. В. 8032 
Кіщенко В. А. 7438 
Кіщенко Г. В. 4476 
Кіян О. І. 5196 
Клапків Ю. М. 5163 
Клапчук О. О. 4536 
Клебан Я. І. 6435 
Кленов О. С. 6898 
Кленчу А. М. 3957 
Клепікова- 
Чижова Ю. В. 5098 
Клецова К. В. 3751 
Кликавка Б. М. 5671 
Клименко А. В. 4477 
Клименко В. В. 8033 
Клименко Л. В. 6270 
Клименко Н. О. 5795 
Клименко О. В. 4393 
Клименко О. С. 4759, 7714 
Клименко Р. М. 7398 
Клименко С. Є. 3752 
Клименко С. І. 6087 
Клименко С. О. 7052 
Клименко Ю. О. 6620 
Клименчук Н. М. 4992 
Климова К. Я. 5377 
Климюк Ю. Є. 5654 
Кліменко О. В. 7338 



   

 
575

Кліменко С. С. 7190 
Клічак Г. В. 7892 
Клішевич Н. А. 5197 
Клокар Н. І. 5165 
Клунко Н. С. 3753 
Кльон А. М. 6915 
Клюзко В. М. 5099 
Книш С. В. 4674 
Коба Н. В. 3754 
Кобалія Д. Р. 3827 
Кобець В. Б. 7339 
Кобець Ю. В. 6574 
Кобизєва Л. Н. 7139 
Кобилінська А. М. 7174 
Кобильнік К. О. 3690 
Кобилянська О. (7849) 
Кобилянська О. М. 7053 
Кобилянський А. М. 6024 
Коблай О. О. 7141 
Коблянська І. І. 3755 
Ковалевський М. М. 
 (4647) 
Коваленко Г. С. 5467 
Коваленко Д. А. 6835 
Коваленко Н. В. 3706 
Коваленко Н. М. 7340 
Коваленко Н. С. 5698 
Коваленко О. А. 5264 
Коваленко О. М. 7516 
Коваленко О. О. 6836, 
 8034 
Коваленко С. О. 6127 
Коваленко Т. В. 3756 
Коваленко Т. С. 4978, 
 7191 
Коваль А. М. 4760 
Коваль В. В. 6803 
Коваль З. В. 5100 
Коваль Л. А. 4271 
Коваль М. І. 6025 
Коваль О. В. 6436 
Коваль О. О. 4272 
Коваль П. В. 4478 
Коваль С. Б. 6669 
Ковальов А. В. 3757 
Ковальов С. В. 6899 
Ковальова О. О. 6224 
Ковальська Н. Л. 4637 

Ковальський В. С. 4613 
Ковальчик Р. В. 7465 
Ковальчук А. О. 6271 
Ковальчук В. А. 6966 
Ковальчук І. М. 7728 
Ковальчук О. Л. 6381 
Ковальчук Р. О. 3958 
Ковалюк Ю. В. 7679 
Коверда В. М. 4601 
Ковлев М. М. 6946 
Ковпак Е. О. 4224 
Коврігіна Л. М. 7863 
Ковтун Л. О. 7517 
Ковтун М. В. 7951 
Ковтун Р. А. 3959 
Когут Н. Д. 5017 
Когут О. Є. 6800 
Когут О. К. 6437 
Кодацька Н. О. 4087 
Коджебаш В. Ф. 7095 
Кожанова Т. О. 6312 
Кожухівська О. А. 6828 
Кожушко Д. Г. 3691 
Козак Р. С. 5909 
Козак Т. Б. 5302 
Козаченко Н. П. 4023 
Козаченко Т. П. 5101 
Козачук Д. А. 4761 
Козинкевич Г. Е. 6313 
Козир О. В. 4762 
Козицька І. В. 3960 
Козік О. М. 7223 
Козіна Ж. Л. 7590 
Козіна Ю. Ю. 3692 
Козленко О. М. 7096 
Козлов В. О. 6438 
Козловська Е. В. 3961 
Козловський С. В. 4433 
Козуб Т. О. 6694 
Козьмін Ю. С. 6759 
Коковіхін С. В. 7087 
Кокура К. В. 3758 
Колбасін Є. С. 4537 
Колдунов І. О. 6937 
Колесник В. В. 4273 
Колесник Г. В. 6695 
Колесник Д. В. 4602 
Колесник О. А. 4274 

Колесник О. О. 4054 
Колесникова І. Є. 4088 
Колесникова О. В. 7729 
Колесова О. А. 3881 
Колещук О. І. 6026 
Колещук О. Я. 7263 
Колибо Д. В. 6004 
Колінко Я. О. 6112 
Колісник В. О. 6314 
Колісник О. І. 7175 
Колісніченко К. С. 4675 
Колодій З. О. 5683 
Колодуб Л. М. (7554) 
Коломаченко В. І. 6632 
Коломієць А. А. 5468 
Коломієць В. П. 6538 
Коломієць Г. О. 6359 
Коломієць Р. О. 6272 
Коломійченко С. Ю. 5469 
Коломоєць А. В. 6439 
Колос К. Р. 5470 
Колосов І. В. 6440 
Колосова О. В. 5270 
Колосок С. І. 7341 
Колосюк І. А. 3882 
Колотік А. С. 4993 
Колотова О. В. 4638 
Колтун С. К. 7013 
Колцуняк Ю. В. 4763 
Колчкова О. В. 7342 
Кольцов М. О. 3883 
Коляда І. А. 7987 
Коляда О. В. 4225 
Коляда О. П. 3759 
Комар М. С. 5979 
Комар О. А. 5378 
Комеліна О. В. 4288 
Комір І. Р. 6315 
Комісаренко А. М. 3884 
Компанець М. О. 5891 
Кондратенко Н. О. 4289 
Кондратенко О. С. 5796 
Кондратенко С. В. 4024 
Кондратов Д. Ю. 4856 
Кондратюк Л. С. 3885 
Кондратюк О. В. 5707 
Кондратюк Ю. Ю. 6027 
Кондрацький Б. О. 6194 
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Коновалов В. В. 7614 
Кононенко Т. П. 3847 
Кононов О. Є. 6360 
Кононученко Л. І. 3821 
Конончук О. В. 4603 
Конопельцева О. О. 4994 
Конопляник Л. М. 7646 
Константинович Т. В. 
 6339 
Константінов Д. В. 7231 
Константінова В. М. 7988 
Концеба С. М. 7131 
Кончаковська В. В. 4857 
Копер Н. Є. 7914 
Копилов В. О. 3848 
Копилов Є. П. 6047 
Копилов К. В. 7164 
Копилова М. А. 4858 
Копилова Н. А. 5102 
Копильчук Г. П. 5997 
Копитова Л. С. 4119 
Копцюх Б. Р. 4063 
Кораблінова І. А. 3760 
Корба Є. М. 6847 
Корд Камран 3761 
Кордон Ю. В. 6225 
Корейба І. В. 4764, 5471 
Кореньков О. В. 6575 
Корецька В. О. 5237 
Корецька С. О. 5049 
Корєшкова С. П. 5198 
Корж М. В. 4544 
Корж Н. Я. 4639 
Корженко К. А. 7343 
Коржик Н. А. 3824 
Коржик О. В. 5736 
Корзін В. В. 7135 
Корзун О. В. 8035 
Кориневич А. О. 4676 
Коритко Ю. М. 5840 
Коріненко О. Є. 5954 
Корінець Я. М. 6696 
Корінний С. М. 7192 
Коркішко В. О. 7817 
Коркуна Д. М. 7344 
Корнилюк Р. В. 4394 
Корнієвський О. А. 4178 
Корнієнко В. Я. 6916 

Корнієнко Д. М. 5103 
Корнієнко Є. Г. 5776 
Корнієнко І. Г. 7264 
Корнієнко О. А. 5892 
Корнієнко Т. М. 5598 
Корнійчук Б. В. 7453 
Корнійчук О. В. 5104 
Корнійчук Ю. Г. 5472 
Корнійчук Ю. Ю. 4040 
Корнута В. А. 6917 
Коробович Л. П. 5473 
Королевська Н. Ю. 7345 
Короленко В. Г. (7815) 
Король І. І. 5643 
Корольков Р. О. 6962 
Корольова Ж. В. 6518 
Корольова Я. Ю. 3627 
Коросташевський П. В. 
 6872 
Коротенко Н. М. 5474 
Короткий О. Г. 6441 
Коротков Д. С. 4142 
Корпань Я. В. 3628 
Корчак М. М. 7078 
Корчан Л. М. 7153 
Корчевська О. В. 7818 
Коршевнюк Д. О. 6442 
Коршунов О. В. 6088 
Космина М. Б. 5934 
Косминський І. В. 7454 
Косміна Н. М. 4859 
Костенко В. (7553) 
Костенко І. В. 5475 
Костенко О. І. 4765 
Костенко О. О. 6622 
Костирко Р. О. 7243 
Костицька О. М. 6576 
Костишин Е. І. 5157 
Костів В. Р. 6113 
Костогриз Л. А. 7097 
Косторной С. В. 7054 
Костровська К. О. 6654 
Костроміна В. О. 4479-80 
Кость А. С. 6596 
Кость Я. О. 7346 
Костюк А. В. 3962 
Костюк К. В. 6001 
Костюк Т. М. 6443 

Костюкова О. В. 7265 
Костюченко В. І. 6873 
Косюхно С. В. 6633 
Косяк С. М. 7964 
Котенко О. В. 5476 
Котикова О. І. 4290 
Котик- 
Чубінська М. С. 7864 
Котиш О. М. 7347 
Котляр О. В. 6900 
Котляр О. І. 4677 
Котляревська Н. В. 5355 
Котляренко Д. В. 4538 
Котов О. П. 6837 
Кохан В. П. 4995 
Коць О. О. 4226 
Коцюба А. Ю. 5841 
Коцюба І. Ю. 6089 
Коцюбанська О. О. 8036 
Коцюбинський М. 
 (7888-89) 
Кочан О. В. 5768 
Кочерга С. О. 7832 
Кочубейник О. М. 3914 
Кочура А. В. 4860 
Кошак О. М. 4089 
Кошева А. М. 4310 
Кошевко Ю. В. 7526 
Кошевський І. І. 7100 
Кошелев А. В. 4090 
Кошеленко В. О. 4557 
Кошляков О. Є. 5974 
Кошова О. Ю. 6226 
Кошовий С. О. 6848 
Кощій О. М. 7712 
Кравенська Є. В. 6139 
Кравець В. В. 6444 
Кравець І. В. 7055 
Кравцов С. О. 5356 
Кравцова В. В. 6227 
Кравченко В. М. 3886 
Кравченко К. В. 6361 
Кравченко К. О. 6985 
Кравченко Л.-Р. С. 7805 
Кравченко О. М. 5105, 
 5981 
Кравченко П. А. 4055 
Кравченко С. І. 3832 



   

 
577

Кравченко Ю. В. 6777 
Кравчук О. П. 5303 
Кравчук Х. А. 5477 
Краковецький О. Ю. 3655 
Краліч В. Р. 4395 
Красилюк Л. І. 6539 
Красівський З. (7891) 
Красікова І. В. 5655 
Красневич Г. Л. 3762 
Красножон А. В. 8037 
Красномовець В. А. 4275 
Краснояружський А. Г. 
 6340 
Красовська О. М. 7756 
Красовська О. Ю. 7904 
Красуцький В. Й. 6655 
Кремзикова С. Ю. 7715 
Крет О. В. 4120 
Крет Р. М. 4162 
Кривак А. П. 4481 
Кривенко М. П. 4558 
Кривий В. В. 6445 
Кривич Я. М. 4396 
Кривов'яз С. О. 6114 
Кривопишина О. А. 3915 
Криворотько І. В. 6382 
Криворученко О. В. 7615 
Криворучко Д. В. 6886 
Кривцова М. С. 4539 
Кривчук-Новак С. Г. 4766 
Кривчун А. М. 6597 
Кригуль Р. Є. 7079 
Крижанівська Г. Т. 7680 
Крижановська З. Ю. 3963 
Крикливий Р. М. 4861 
Крикун О. В. 6838 
Крилова А. М. 8038 
Кримець Л. В. 3887 
Криночкін Р. В. 6804 
Криса О. Б. 7567 
Кришталь Г. О. 4397 
Крищишин А. П. 6228 
Крімер Б. О. 4064 
Крісс Г. Ю. 6446 
Кріцак І. В. 5106 
Крокіс А. М. 7719 
Кромбет О. В. 7716 
Кропивко С. В. 6028 

Кропивницька Т. П. 7455 
Кроптя А. В. 3670 
Кругляк П. А. 7176 
Кругляк Ю. М. 6071 
Крупа В. Р. 4276 
Крупка В. П. 7865 
Крупко І. В. 6929 
Крусян А. Р. 4699 
Крутій О. М. 5107 
Крутіков Г. А. 6743 
Крюченкова О. Ю. 5304 
Крячко В. І. 4091 
Крячко Є. С. 5821 
Ксенофонтов В. О. 5822 
Кубашко А. В. 6029 
Кубрак Н. Р. 7348 
Кувіта Ю. В. 6697 
Кудіна О. О. 7496 
Кудря В. О. 5108 
Кужель М. А. 4482 
Кужель М. М. 3964 
Кужель Н. В. 6963 
Кузик А. С. 6634 
Кузів Л. І. 5962 
Кузів М. З. 4277 
Кузнецов В. О. 7866 
Кузнецов О. В. 4589 
Кузнецова Л. О. 4862 
Кузнєцов А. С. 5777 
Кузнєцов О. О. 6778 
Кузнєцова Л. Р. 7681 
Кузнєцова Н. В. 3693 
Кузнєцова О. Д. 6273 
Кузнєцова С. В. 5478 
Кузь В. І. 7266 
Кузьменко О. А. 7193 
Кузьменко П. І. 7194 
Кузьменко Р. В. 4311 
Кузьменко Ю. Л. 6316 
Кузьмич О. М. 8039 
Кузьмін Д. Л. 7267 
Кузьміна Н. В. 3763 
Кузякіна М. Л. 5199 
Куйбіда М. С. 5109 
Кукіна Н. В. 4483 
Куклін О. В. 5379 
Куклінова Т. В. 4344 
Куксенко В. І. 6737 

Кулаєць В. М. 6447 
Кулакова О. М. 7647 
Кулемзін О. В. 4227 
Кулєшова Л. Г. 6005 
Кулик Б. Я. 5755 
Кулик В. В. 7568 
Кулик К. М. 5721 
Куликова В. В. 7154 
Кулинич Р. О. 4047 
Куліков А. І. 5110 
Куліков С. Г. 4540 
Куліманова О. В. 4398 
Кулініч А. О. 6030 
Куліш М. (7858, 7868) 
Кульбаба О. Г. 6656 
Кундос М. Г. 7456 
Кунєв Ю. Д. 4700 
Кунь П. С. 5842 
Купалов Р. О. 5111 
Купіна Я. В. 7757 
Купінець Л. Є. 4434 
Купріяненко Е. Б. 7569 
Купріянова Т. М. 7142 
Купчак В. Р. 4484 
Курашкін С. Ф. 6779 
Курбацька Т. В. 7940 
Курганський А. В. 7527 
Курдиш Л. Ф. 6448 
Курилюк А. М. 5797 
Куриляк О. Б. 6317 
Курищук В. В. 4399 
Курін М. О. 6901 
Курічова Н. Ю. 6698 
Курносова О. О. 7349 
Курок О. І. 3599 
Курташ Ю. А. 7497 
Кур'ята І. В. 6072 
Кустовська І. М. 5479 
Кутасевич Н. В. 6229 
Кутателадзе В. О. 4931 
Кутинська І. П. 6318 
Кутна Ю. Б. 7720 
Кухарець В. В. 4485 
Кухарська М. О. 7027 
Кухарська Н. Г. 6274 
Кухарчук О. С. 8040 
Кухленко О. Я. 6598 
Кухтарук Н. І. 5756 
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Куценко С. В. 3656 
Куць Т. В. 4559 
Кучабський О. Г. 5050 
Кучай О. В. 5480 
Кучер Л. Р. 3764 
Кучеренко Г. В. 8041 
Кучеренко С. В. 3965 
Кучеренко Т. Є. 7244 
Кучерова Г. Ю. 4486 
Кучинська І. В. 6230 
Кучман І. М. 7758 
Кушмар Л. В. 7759 
Кушнір В. П. 5656 
Кушнір Д. В. 4163 
Кушнір О. В. 7546 
Кушніренко М. І. 7115 
Кушнірук Г. В. 7056 
Лабжинський В. А. 3657 
Лабунько А. В. 4312 
Лавренко Д. О. 6635 
Лавренова М. В. 5271 
Лавриненко О. Л. 3966 
Лавріненко Ю. (7837) 
Лавров А. І. 5481 
Лавровська О. М. 6449 
Лаврук В. В. 6744 
Лагутіна З. В. 4228 
Ладоня С. Ю. 6636 
Лазаренко Д. М. 7800 
Лазарєв Р. Є. 4584 
Лазарєва Є. В. 4187 
Лазебник Ю. О. 4056 
Лазур М. П. 7941 
Лазько І. В. 3813 
Ландик О. В. 4229 
Лапко А. О. 7232 
Лапшина І. С. 5305 
Лапшина О. О. 7730 
Ларікова Т. В. 3765 
Ларіна Я. С. 7034 
Ласінська М. Ю. 7942 
Лафазан Ю. О. 5112 
Лашина Ю. В. 7350 
Лашко С. М. 6874 
Лебедев Д. Ю. 3619 
Лебеденко Є. І. 7457 
Лебеденко Ю. О. 7518 
Лебедєва В. В. 5482 

Лебедєва О. Д. 6450 
Лебедовська М. В. 6055 
Лебідь Л. О. 6699 
Левакіна Т. В. 7760 
Левандовська С. М. 6073 
Левашова В. М. 5306 
Левенець В. В. 5810 
Левицька Л. Г. 7177 
Левицький В. В. 8042 
Левіщенко М. С. 7682 
Левківська І. Г. 6140 
Левківський І. І. 4585 
Левков А. А. 6540 
Левковська Т. В. 3766 
Левченко Н. Г. 5238 
Левченко О. М. 4259 
Левчик Н. С. 5200 
Левчук І. В. 7439 
Левчук Н. І. 6002 
Левчук О. М. 3629 
Левчук Я. М. 7570 
Лелека В. М. 5483 
Ленерт С. О. 7431 
Лензіон С. В. 7412 
Ленів З. П. 5343 
Леньо Ю. М. 7178 
Лео М. В. 7351 
Леоненко О. С. 7867 
Леонтович М. (7568) 
Лермонтов М. Ю. (7823) 
Лесів Я. (7891) 
Лесюк В. В. 4678 
Лещак Р. Л. 6738 
Лещенко О. І. 6902 
Лещишин Р. С. 8043 
Лєвих А. Е. 6231 
Лєньков О. М. 6599 
Лєонова В. В. 6700 
Лигун Н. В. 3967 
Лизанець О. В. 4313 
Лизунова О. М. 4487 
Лиманська О. Ю. 5991 
Лимаренко Г. С. 4033 
Лин А. С. 6179 
Линник Г. М. 4767 
Линник Г. О. 7233 
Линник Т. В. 4768 
Линчак О. В. 6451 

Линюк О. М. 5606 
Липа В. В. 5344 
Лис І. М. 4400 
Лисак Ю. В. 3694 
Лисенко В. В. 6541 
Лисенко І. М. 4143 
Лисенко Л. В. 5113 
Лисенко С. М. 3630 
Лисенко Я. О. 5018 
Лисенков Е. А. 5893 
Лисенко- 
Гелемб'юк К. М. 3968 
Лисиця О. Ю. 7432 
Лисько З. (7581) 
Лисюк І. О. 5798 
Литвак С. О. 6319 
Литвин Л. В. 5201 
Литвин Л. І. 5202 
Литвиненко А. М. 7616 
Литвиненко О. А. 7440 
Литвиненко О. М. 5307 
Литвинова Н. Б. 7761 
Литвинчук О. М. 5203 
Литвинюк С. Ф. 5943 
Лихачова Т. М. 7965 
Лиховськой В. В. 7136 
Лі Вей  6701 
Лі Юхао 4679 
Ліберт Є. О. 7868 
Лізогуб Р. П. 5626 
Лімаренко П. В. 6805 
Лініченко Д. В. 4680 
Лінник Н. В. 4681 
Ліньов К. О. 6452 
Ліпінська А. В. 5308 
Лісневська А. Л. 5484 
Лісовал А. А. 6841 
Лісовий М. М. 5613 
Лісовська Т. А. 5258 
Лісовський Б. П. 6141 
Ліссов П. М. 6142 
Лісун Д. В. 5485 
Лісютін В. О. 5741 
Літвінов Д. О. 5924 
Літун Ю. М. 6577 
Ліхачов О. А. 5763 
Ліхіцька Л. М. 5486 
Ліщенко В. М. 4863 
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Ліщинська О. С. 7966 
Ліщук В. І. 7479 
Ліщук Д. С. 5158 
Ліщук О. М. 6995 
Ліщук- 
Якимович Х. О. 6362 
Лобанова І. С. 6600 
Лобігер Н. С. 3767 
Лобко К. А. 6453 
Лобов С. О. 6843 
Лобова Н. В. 7057 
Лобода С. М. 5230 
Лобода Ю. А. 7683 
Логвиненко А. О. 6513 
Логвіна Ю. М. 3768 
Логін В. В. 5114 
Лозинська І. В. 4488 
Лозинський П. І. 7967 
Лозінська Т. П. 7116 
Лозовий В. М. 4769 
Лоїк В. Б. 6180 
Локшина О. І. 5166 
Ломака В. С. 4954 
Лопатко Л. А. 5345 
Лосєв Ф. В. 6780 
Лоскутов Т. О. 4864 
Лось К. В. 3969 
Лотоцький В. В. 6454 
Лугова Л. О. 6455 
Луговський Ю. Ф. 6856 
Лукановська А. В. 5204 
Лукасевич- 
Крутник І. С. 4936 
Лукаш О. Л. 5487 
Лукашенко В. В. 7762 
Лукашов Д. В. 5614 
Лукашов О. О. 4230 
Лукашова Н. І. 5167 
Лукіна І. М. 4979 
Лук'яник Л. В. 5272 
Лук'яшко П. О. 4489 
Лункіна Т. І. 4490 
Луньов С. В. 6781 
Лустіг А. (7892) 
Луценко В. В. 5724 
Луценко І. В. 5488 
Луценко О. А. 4231 
Луцишин О. О. 4401 

Луців О. Р. 3769 
Луцій Корнелій  
Сулла (7979) 
Луцька Н. І. 4604 
Луцький М. І. 4640 
Лучицька М. Є. 7869 
Лучишин Н. Ю. 6143 
Лучків Н. Ю. 6074 
Любецька В. В. 7819 
Любченко О. М. 5599 
Любченко П. (8070) 
Люгайло С. С. 7617 
Людвиченко М. В. 3888 
Люлька В. М. 7820 
Люльов О. В. 3770 
Лютак І. З. 6731 
Лянзберг О. В. 7216 
Лятошинський Б. (7571) 
Лях-Породько О. О. 7618 
Ляшенко В. М. 7619 
Ляшенко О. Г. 6159 
Ляшенко Р. Д. 4641 
Мавріна А. О. 7352 
Магалецький А. В. 4560 
Магда В. А. 3970 
Маджд С. М. 5627 
Мазен Алаід Жержос 6947 
Мазепа В. Г. 7021 
Мазур О. В. 7763 
Мазуренко О. М. 7268 
Мазурик О. Ф. 4955 
Майєр Н. В. 5489 
Майло А. М. 6903 
Макаренко Л. І. 5799 
Макаренко Т. В. 4865 
Макаренков О. Л. 4642 
Макаров В. А. 6973 
МакДонелл Н. (7792) 
Макєєва Н. І. 6527 
Макогон О. В. 4996 
Макойда І. Я. 6456 
Максак О. І. 3889 
Максименко І. Г. 7591 
Максименко О. Є. 7353 
Максименко С. І. 5636,  
 5925 
Максімовська С. В. 7198 
Малахов В. Я. 5800 

Малахов М. А. 3971 
Малашевський М. А. 5708 
Малащук О. С. 4314 
Малиненко В. Є. 4278 
Малиновська А. В. 7764 
Малиновська Н. О. 6601 
Малиновська О. В. 6457 
Малишевська Г. І. 5894 
Малишенко А. О. 7684 
Малишко А. (7764) 
Малкіна Г. М. 4123 
Маловічко В. В. 7234 
Мальцева М. О. 6754 
Малюк А. Ю. 6090 
Малюська А. Л. 8044 
Малюта Л. Я. 7354 
Маляр Р. В. 6458 
Маляренко Т. А. 5051 
Малярчук Т. (7881) 
Малярчук Т. В. 4866 
Мамедова С. О. 6232 
Мамон З. В. 4682 
Мамчур Д. Г. 6782 
Мамчура М. В. 6275 
Мандичевський Є. (7877) 
Мандрик М. В. 7989 
Мандюк А. Б. 7620 
Манжалій Е. Г. 6459 
Манжос Е. О. 5490 
Манько А. М. 6460, 7915 
Манько В. А. 5309 
Маньковська К. В. 3695 
Маоель Саід  
Моуафак Монтаха 3620 
Марасіна Г. В. 7968 
Мариненко Н. Ю. 4232 
Мариновська О. Я. 5380 
Марія Тереза (7970) 
Мар'їна О. Ю. 4092 
Маркевич М. А. 7269 
Маркін М. О. 6823 
Маркова М. В. 7788 
Маркова Н. В. 7132 
Маркова О. В. 4491 
Маро Дука (7809) 
Мартинець Л. А. 5205 
Мартинов М. Д. 4770 
Мартинюк В. Л. 7080 
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Мартинюк І. В. 3771 
Мартинюк Л. В. 5206 
Мартинюк М. В. 5207 
Мартинюк О. М. 7717 
Мартинюк Т. А. 5208 
Мартинюк Т. М. 4643 
Марус О. А. 7107 
Марущак Н. В. 4867 
Марценківська О. В. 7571 
Марценковська І. І. 5209 
Марценюк Г. П. 7572 
Марценюк Є. О. 5672 
Марценюк І. М. 6075 
Марчак В. Я. 3916 
Марченко Г. К. 5731 
Марченко О. І. 4402 
Марченко Т. М. 7811 
Марчій- 
Дмитраш Т. М. 5491 
Маршалкіна Т. В. 7199 
Маршалок Т. Я. 4403 
Маслак О. І. 4521 
Маслак Ю. В. 7155 
Маслій О. М. 5492 
Маслова А. І. 7014 
Маслова О. В. 7621 
Мась Н. М. 3972 
Масютка О. Ю. 5673 
Матвієнко А. В. 4315 
Матвіїшин В. Є. 4233 
Матвійчук Л. А. 5986 
Матійчук Л. П. 4057 
Матрос О. М. 7270 
Маханько В. Г. 4492 
Маханькова О. А. 4234 
Махиня О. М. 8045 
Махиня Т. А. 5259 
Махінько А. І. 8046 
Махноносов Д. В. 7355 
Мацола С. М. 7356 
Мацьків О. О. 7399 
Мачача Т. С. 5239 
Машейко І. В. 6031 
Машницький М. О. 5679 
Маштакова В. О. 5210 
Мащенко С. О. 5684 
Мгбере Чінві Обарі 3772 
Мегедь В. П. 6169 

Медвінська Н. І. 6461 
Медоренко О. М. 7789 
Мезел Х. Таві 3631 
Мезенцев О. М. 4235 
Мей Л. О. (7822) 
Мелащенко А. О. 3646 
Меленевська Н. В. 6032 
Меленчук Л. М. 6542 
Мелешко Є. В. 6824 
Мелещенко А. В. 6115 
Меліхова Т. О. 4404 
Мельник В. І. 4121 
Мельник Е. Б. 7137 
Мельник Е. Г. 7271 
Мельник К. Ю. 4983 
Мельник М. Р. 3632 
Мельник Н. І. 5260 
Мельник О. Г. 3707 
Мельник О. П. 7148 
Мельник О. С. 5987 
Мельник Р. С. 4701 
Мельник С. І. 4545 
Мельник Ю. А. 7731 
Мельниківська Н. В. 6233 
Мельников О. Г. 5115 
Мельниченко О. В. 4236 
Мельниченко Т. А. 5968 
Мельниченко Ю. С. 4956 
Мельничук Л. Ю. 3828 
Мельничук М. Д. 6739 
Мельничук С. Л. 3973 
Мельнік Н. Ю. 3974 
Менджул М. В. 4918 
Менжулін В. І. 3849 
Ментух Н. Ф. 4910 
Мервенецька В. Ф. 7272 
Мерзлікін Д. С. 6234 
Мессіан О. (7578) 
Метеленко Н. Г. 7291 
Мехед Д. Б. 5310 
Мехедова Т. М. 5116 
Мєсоєдова В. А. 6462 
Мєшков В. М. 3850 
Мигаль І. Б. 7125 
Микита М. М. 5949 
Микитів О. Ю. 7224 
Миколенко О. І. 4702 
Миколюк О. А. 7357 

Микуланинець Л. М. 7573 
Милашенко В. М. 4237 
Миленький Д. В. 3773 
Милорадович Г. О. (8034) 
Милько І. П. 4316 
Миргородський Д. С. 6320 
Мирза С. С. 4937 
Мирна О. В. 7358 
Мирний П. (7851) 
Миронченко С. В. 6363 
Мирончук Л. В. 6578 
Миронюк Д. І. 3837 
Мирошниченко О. В. 7143 
Мирошніченко Ю. Б. 5311 
Мисюра Т. М. 3890 
Митрофанов М. А. 5657 
Митрофанова- 
Керсанова Л. А. 3975 
Митрохин О. В. 5959 
Митченок М. П. 6579 
Михайленко О. М. 4561 
Михайленко С. М. 7943 
Михайличенко Н. Є. 7765 
Михайлов В. Є. 4868 
Михайлова О. О. 6904 
Михайлюк І. Р. 5493 
Михалевич В. В. 3822 
Михальченко О. М. 6580 
Михалюк О. В. 5843 
Мишковський Ю. М. 6463 
Мищак І. М. 7928 
Мігульов О. В. 7058 
Мігущенко Ю. В. 4562 
Мізік Ю. І. 7359 
Мізяк А. О. 7098 
Міланин О. В. 4317 
Мілашовська О. І. 4291 
Мілова М. М. 5494 
Мільчев В. І. 7929 
Міненко П. О. 5676 
Мінець Ю. О. 7969 
Мініч А. П. 3891 
Мініч Л. В. 5312 
Мінка П. П. 4771 
Мінка Т. П. 4703 
Мінкова О. Ф. 7766 
Міннуллін О. Р. 7790 
Мінтузова Л. Г. 5963 
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Мінцер В. О. 6321 
Міняйло М. П. 4772 
Міняйло О. І. 5035 
Мірошниченко Г. В. 5495 
Мірошниченко О. В. 4405 
Мірошніченко Л. В. 7870 
Місечко О. Є. 5381 
Місягіна І. М. 7685 
Міхайліна Т. В. 4869 
Міхєєв О. В. 5615 
Мішуровська С. Т. 4683 
Міщенко М. М. 3892 
Міщенко Н. І. 5496 
Міщенко О. О. 3976 
Міщенко Я. О. 4058 
Міщук Є. В. 3774 
Мних А. М. 4406 
Мовчан Г. В. 4870 
Могила Л. М. 7718 
Могилевська О. Ю. 7360 
Могильна Л. М. 4493 
Модна Ю. М. 6144 
Можарівська І. М. 5332 
Мозгова Л. О. 3775 
Мозгова Я. О. 7705 
Мойсак С. М. 4773 
Мойсеєнко В. І. 7227 
Мойсей А. А. 5601 
Мойсієнко І. І. 6059 
Мокрогуз О. П. 5313 
Мокроменко О. В. 5211 
Молинь В. Д. 7547 
Молодан А. О. 6976 
Молодецька О. М. 3776 
Молодиченко В. В. 4071 
Молчанюк І. В. 5658 
Монастирецька Г. В. 7767 
Монолатій І. С. 4134 
Моргачова Г. В. 7807 
Моргун М. В. 8047 
Моргун О. В. 7361 
Моргунова Н. С. 3977 
Мординський В. П. 7390 
Мороз І. І. 4144 
Мороз М. В. 5895 
Мороз О. А. 4871 
Мороз О. О. 7622 
Морозова Г. С. 7059 
Морозова М. М. 6383 

Морозова О. О. 5212 
Мороховська У. Л. 3978 
Морфлюк В. Ф. 7219 
Мосаєв Ю. В. 4093 
Москаленко Н. М. 5497 
Москальова Л. Ю. 5382 
Москалюк М. М. 4522 
Москвітіна Ю. К. 5732 
Моссаковський В. Б. 7035 
Мостовой О. А. 4774 
Моськін С. І. 3979 
Моторна Л. В. 5357 
Моторнюк Т. М. 4145 
Мохаммад Хасан  
Алі Самур 6829 
Мохаммед Камель  
М. М. Ражабі 6602 
Мохаммед Рамаід  
Жаркан 7015 
Мошель Т. М. 6464 
Мошківський Г. Ю. 6384 
Мудриєвська Л. М. 4644 
Музичук О. М. 4704 
Мул С. А. 3980 
Муляр І. В. 3671 
Муляр Т. С. 3777 
Мураховська Т. Є. 4645 
Мурашевич К. Г. 7896 
Мурланова Т. В. 7498 
Мушировська Н. В. 7871 
Мушка О. В. 5273 
Мхаїкл Малік 7530 
Мязіна Н. Б. 4575 
Мяловицька Н. А. 4705 
Мярковський А. І. 4407 
Нагаєв В. М. 5383 
Нагайчук О. В. 5314 
Нагач М. (7792) 
Нагорна О. Б. 6258 
Нагорний Є. І. 7362 
Надибська О. Я. 3851 
Надтока О. Ф. 5315 
Надьон Г. О. 3708 
Назар Р. М. 7768 
Назаренко В. І. 6170 
Назаренко М. І. 7531 
Назаренко Н. І. 7791 
Назаренко О. Г. 4238 
Назаренко Т. П. 7273 

Назаренко Я. М. 4775 
Назарко С. О. 4318 
Назарова К. В. 7944 
Назимко Є. С. 4872 
Найрулін А. О. 7769 
Наказний М. О. 5251 
Наконечний Т. І. 6783 
Наливайко Л. Р. 4614 
Наливайко С. С. 8048 
Нанака О. М. 6784 
Напрієнко Д. В. 5117 
Нардід Е. О. 6235 
Насонкіна І. К. 6785 
Нассір Мансур  
Махмуд Абухамуд 6806 
Настіна О. І. 5019 
Науменко С. В. 7156 
Наумик В. В. 6857 
Наумова В. А. 5955 
Наумова Д. Д. 5910 
Наумова О. О. 3778 
Нашат Галеб  
Саммур Альбдур 6825 
Нашат С. А-С. Аль- 
Джавазнех 6091 
Невінчаний І. С. 4541 
Невоструєва І. В. 7179 
Неговський І. В. 5498 
Негребецька О. М. 5213 
Недільська Л. В. 4494 
Некіт К. Г. 4938 
Некрасов П. О. 7436 
Немченко О. А. 6364 
Немчинов І. Г. 7930 
Ненько О. Є. 4094 
Нередкова С. С. 7770 
Нестелєєв М. А. 7872 
Нестеренко Н. М. 4776 
Нестеров Ю. О. 3779 
Несторак Ю. С. 7499 
Несух Л. М. 7970 
Нетудихаткін І. А. 7945 
Нефьодова Ю. В. 7363 
Нечаєва І. А. 7364 
Нечепоренко А. Б. 6918 
Нечипоренко С. В. 7873 
Нечипоренко С. І. 4777 
Нечипорук Л. В. 5160 
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Нечуй- 
Левицький І. С. (7838) 
Нєізвєстна О. В. 4408 
Нємцева І. А. 3780 
Никируй Р. І. 7476 
Никитюк О. А. 7104 
Николина К. В. 4646 
Нікіша Д. О. 4684 
Нікішин О. О. 5944 
Ніколаєв А. М. 5628 
Ніколаєв Є. Б. 4239 
Ніколаєва О. А. 5926 
Ніколаєнко Л. Ф. 4292 
Ніколаєнко Н. В. 4029, 
 4647 
Ніколаєнко Н. М. 4034 
Ніколенко М. І. 5992 
Ніколенко О. І. 7574 
Ніконов А. В. 5969 
Нікора А. О. 5316 
Ніснер В. Б. 5214 
Ніфантова Л. С. 5896 
Ніцше Ф. (3875) 
Новак Н. П. 4495 
Новикова Н. В. 5317 
Новицький О. В. 6465 
Новікова Ж. О. 6466 
Новосельська І. В. 4939 
Новохатня А. Є. 6467 
Новошицький А. В. 6996 
Ногінська А. О. 5499 
Ноженко О. С. 6844 
Ножовнік О. М. 5500 
Ноздрачова К. Л. 6740 
Нойманн О. Ю. 4126 
Нура Зоркота Наєф 6702 
Ньютон І. (3883) 
Обама Б. (4167-68) 
Оберемко А. В. 6003 
Оберемок В. В. 6033 
Оберемок Н. В. 3781 
Образцов С. В. 8049 
Обрусна С. Ю. 4706 
Обущак Т. А. 7365 
Овдієнко І. М. 3981 
Овдієнко Ю. М. 6786 
Овсюк Н. В. 5318 
Овчинникова Я. С. 8050 

Овчиннікова О. В. 6703 
Огаренко Т. Ю. 4240 
Огієнко Д. П. 5240 
Огір К. Ю. 6181 
Огородник А. О. 6704 
Одинцова Н. О. 5118 
Одінцов М. М. 4435 
Одотюк І. В. 4436 
Ожередова М. А. 7391 
Ожешко Е. (7884) 
Озерський І. В. 3917 
Озимок Г. В. 7488 
Ойцюсь Л. В. 6076 
Олейник В. В. 6637 
Олейник Т. В. 6648 
Оленіна О. Ю. 7533 
Оленічева Ю. О. 4319 
Олесь О. (7889) 
Олешко В. П. 7180 
Олешко О. І. 3609 
Олійник А. Р. 4957 
Олійник В. В. 3633, 3782 
Олійник В. Д. 7916 
Олійник З. А. 6056 
Олійник О. В. 4095 
Олійник О. Є. 6552 
Олійник О. М. 5025 
Олійник О. Р. 7060 
Олійник П. В. 4873 
Олійник С. В. 6236 
Олійник Т. Г. 4496 
Олійник Ю. М. 6638 
Оліх Я. М. 6765 
Олішевський О. В. 4874 
Ольшанський С. В. 5691 
Омар Саїд Ахмед  
Мохамед Ахмед 7404 
Омельченко А. М. 5950 
Омельченко Н. Л. 4778 
Омельченко О. Є. 6468 
Омельчук І. П. 6839 
Омелянович- 
Павленко М. (8049) 
Онишко А. (7763) 
Онищенко В. В. 3696 
Онищенко Ю. М. 4958 
Онищук Н. Ю. 4959 
Онищук С. Ю. 6755 
Онікієнко О. В. 3783 

Оніщенко В. О. 6145 
Опанасенко В. М. 4241 
Опанасенко М. В. 5897 
Опанасенко О. І. 8051 
Орел В. В. 5501 
Орел І. І. 7706 
Орел Ю. Г. 6287 
Орещенко А. В. 5709 
Оришечко Т. А. 7648 
Орлов І. В. 7245 
Орлова В. М. 7235 
Орлова О. М. 4320 
Орловська О. В. 5502 
Оробченко О. Л. 7200 
Оружа Л. В. 5503 
Осадча Н. М. 5973 
Осадча Ю. В. 7201 
Осипенко Т. Л. 7181 
Осипова В. Ю. 3893 
Осін Р. А. 6852 
Осіпов В. М. 7623 
Осока О. В. 7575 
Осолінкєр І. М. 4932 
Остапенко Т. О. 4648 
Остапйовський О. І. 3982 
Остапко О. І. 6385 
Остапчук А. А. 5710 
Остапчук Ю. А. 3825 
Осташ Н. І. 4164 
Остін Дж. (7689) 
Островська О. В. 6705 
Островська Ю. К. 7686 
Островська- 
Бугайчук І. М. 5504 
Островський І. П. 6766 
Остроголов Д. Ф. 6469 
Остудімов А. О. 7028 
Отрешко Н. Б. 4072 
Отрош Ю. А. 6948 
Отченаш Н. Д. 5977 
Охріменко О. О. 5161 
Охрімчук Т. В. 4875 
Очеретна О. Л. 6322 
Очеретяний Ю. О. 6849 
Ошивалова О. О. 6523 
Павелко Н. М. 6470 
Павич М. (7894) 
Павленко І. А. 3894, 4340 
Павленко Л. Г. 4096 
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Павленко О. О. 5384 
Павлів-Самоїл Н. П. 4279 
Павлій Р. Б. 6276 
Павлішена Л. В. 7874 
Павлов Є. Є. 6938 
Павлова Т. В. 7624 
Павлова Ю. В. 6323 
Павлович О. (5236) 
Павлусів Н. М. 4649 
Павлущенко Н. М. 5261 
Павлюк О. М. 5248 
Павлюк Т. П. 7771 
Павлюк Я. В. 5844 
Пагутяк Г. (7841) 
Пазиніч С. М. 4779 
Пак А. В. 7433 
Палагнюк М. М. 3895 
Палагусинець О. В. 4685 
Палагута В. І. 3852 
Палаш А. А. 7405 
Паливода К. О. 6034 
Палій Н. І. 5020 
Палій О. В. 6471 
Палійчук М. В. 4321 
Палійчук О. В. 5951 
Пальчиков В. В. 5801 
Пальчук О. І. 4409 
Панаріна О. В. 4165 
Панасенко С. І. 5812 
Панасенко Т. А. 7649 
Панасовський М. Л. 6543 
Панасюк Р. М. 7144 
Панкова О. В. 6997 
Панкратьєв О. О. 6603 
Пантелеєнко Л. В. 6604 
Пантюк М. П. 5385 
Панченко А. Г. 5119 
Панченко К. Ю. 7707 
Папаїка Ю. А. 6798 
Папіжук В. О. 5215 
Папченко В. Ю. 7441 
Паращук В. Ю. 6706 
Паращук О. П. 7875 
Паращук Р. В. 5216 
Парфірова Т. С. 3634 
Пархоменко В. М. 7246 
Пархоменко О. П. 4242 
Пархоменко О. Ю. 5845 

Пасєка О. Ф. 4876 
Пасічна О. Ю. 4576 
Пасічник В. В. 6639 
Пасічник М. В. 7489 
Пасічник С. М. 7519 
Пасічник Т. Д. 5505 
Пасмор Ю. В. 3826 
Пастернак В. В. 6640 
Пастернак В. П. 7022 
Пастернак Д. В. 6581 
Пастернак Ю. Б. 4877, 
 6524 
Пастир Ю. І. 5506 
Пастух Т. В. 7833 
Пастухова В. А. 6128 
Пастущак Т. Й. 7876 
Патик А. А. 4878 
Паутова Т. О. 5120 
Пахолок В. М. 4127 
Пахомова А. О. 6146 
Пахомова О. Л. 3983 
Пацера М. В. 6472 
Пачовський В. (7871) 
Пашинська Л. М. 7772 
Пашко М. М. 4243 
Пашков С. О. 4605 
Пащенко Н. В. 6749 
Педаш О. О. 7477 
Педченко О. В. 3984 
Пелевін В. (7722) 
Пелех Л. В. 7117 
Пелих В. Є. 6324 
Пелих І. В. 4244 
Пеліван О. К. 7687 
Пелішок В. О. 6815 
Перевознікова О. В. 4322 
Переломова О. С. 7734 
Перепелиціна О. М. 6707 
Пересунько В. І. 3784 
Перетятко Ю. В. 5757 
Перехрестенко О. В. 6473 
Переяславська С. О. 5507 
Періг О. В. 6875 
Першегуба Я. В. 6182 
Пестун І. В. 4546 
Петік В. О. 5629 
Петлюра C. (3837, 5157) 
Петренко О. Б. 5168 

Петренко О. В. 5846 
Петренко О. Д. 6160 
Петренко О. І. 4245 
Петренко О. С. 7182 
Петрецький В. В. 8052 
Петриків А. В. 5121 
Петришин Н. І. 7366 
Петришин О. А. 6474 
Петров В. О. 4166 
Петров К. В. 7367 
Петров О. А. 5711 
Петрова В. М. 6277 
Петрова Н. М. 5508 
Петровський Ю. Ю. 6708 
Петрук Є. В. 7906 
Петрук О. Л. 5695 
Петрук С. Л. 7917 
Петухова Т. А. 5509 
Пефтієв О. В. 4780 
Пеца Д. Д. 4781 
Печенюк В. О. 7918 
Печерний В. А. 5659 
Печко Н. М. 7688 
Пєрєдєрієва С. О. 7061 
Пивовар Ю. О. 5346 
Пилаєв А. В. 6365 
Пилип Р. І. 7548 
Пилипак М. А. 5607 
Пилипенко К. В. 3985 
Пилипенко М. О. 5813 
Пилипенко О. І. 7247 
Пилипчук В. В. 6154 
Пинзеник О. М. 5510 
Пиркало С. (7881) 
Пироженко О. С. 4879 
Писанець О. О. 6972 
Писаренко А. В. 7520 
Писаренко В. В. 7292 
Писаренко Ж. А. 5122 
Писаренко Ю. В. 7895 
Пискунов С. О. 5823 
Питльована В. П. 4650 
Питуляк Н. С. 3785 
Пихтар М. П. 5511 
Пицюра Н. С. 6325 
Півцаєва В. О. 5123 
Підопригора І. В. 7368 
Підопригора Л. А. 4246 
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Підченко С. А. 8053 
Пікалов С. В. 4146 
Пікуль Ю. М. 6968, 7971 
Пілецький А. М. 6129 
Пількевич В. О. 7972 
Пінчук Є. А. 4016 
Пінчук І. В. 4577 
Пінчук Н. І. 3986 
Пінчук О. П. 5319 
Піпан Х. М. 7099 
Пірко І. Ф. 6077 
Пірятінська Н. Є. 6116 
Пісмарьов К. Є. 7466 
Пічкурова З. В. 4563 
Пічугіна М. А. 7369 
Пішак О. В. 4030 
Пішанов Р. Т. О. 6641 
Піюренко І. О. 4497 
Плаван В. П. 7480 
Пластун М. Ю. 6326 
Платон Городецький  
(митрополит київ. і  
галиц.) (7998) 
Плахотнік О. В. 4782 
Плахотнюк В. Г. 7576 
Плахтій Т. Ф. 7274 
Пленюк М. Д. 4940 
Плетньова О. О. 4783 
Плєшкова Н. В. 5512 
Пликанчук О. В. 6366 
Плоткіна М. Г. 7689 
Плотник О. Д. 7062 
Плотніков Є. В. 5124 
Плугарь О. В. 4498 
Плугатар Т. А. 4784 
Плугатар Ю. В. 7023 
Плугатир М. В. 4880 
Плужник Я. А. 4097 
Плюта Н. В. 7973 
Побережець І. І. 5742 
Побережна  А. В. 6327 
Побережник І. В. 5608 
Поволокіна О. М. 4147 
Повторева С. М. 4017 
Погібко В. М. 5911 
Погорелов О. О. 7507 
Погорелов Ю. С. 3709 
Погребна О. О. 5513 

Погребняк В. А. 5514 
Погребняк Н. М. 3601 
Погуляй С. С. 5733 
Подаваленко О. В. 6161 
Подвіянюк Р. Б. 5814 
Подгайний Д. Г. 6237 
Подольчак Н. Ю. 3710 
Подолюк С. М. 5609 
Подоляк О. С. 6741 
Подопрігора В. М. 6092 
Поета О. М. 6238 
Пожидаєва О. В. 5515 
Покотило Т. В. 5125 
Полевик Г. М. 4280 
Полєтаєв Д. О. 5778 
Полінчук І. С. 6278 
Політило Р. В. 3610 
Поліщук Л. О. 5600 
Поліщук Л. П. 5516 
Поліщук Н. М. 6057 
Поліщук О. В. 6905 
Поліщук О. М. 6035 
Поліщук У. В. 3672 
Половко Н. П. 6195 
Половкович С. В. 5927 
Полоз Г. М. 5358 
Полоусова Н. В. 7821 
Полоцький С. В. 5674 
Полтавцев А. Ю. 6750 
Полтавцев О. Г. 4025 
Полубатко Н. С. 4586 
Полупан І. М. 7157 
Польова Л. В. 5517 
Полюга В. В. 3896 
Поляков С. А. 3647 
Полякова С. І. 6649 
Полянський В. В. 3786 
Полянський Т. Т. 4651 
Пономаренко А. В. 4881 
Пономаренко І. В. 7467 
Пономаренко Л. А. 3987 
Пономаренко С. М. 6930 
Пономарьов В. І. 6612 
Пономарьов В. О. 5518 
Пономарьова М. С. 4281 
Поночовна- 
Рисак Т. М. 5519 
Попков О. В. 6709 

Поплавська І. В. 7919 
Поплавський О. А. 3697 
Попов В. В. 5847 
Попов Г. В. 4882 
Попов Р. В. 6475 
Попова В. В. 4048 
Попова К. В. 5898 
Попова Л. М. 4499 
Попова Н. Ю. 5262 
Попова Т. М. 5284 
Попович В. П. 4686 
Поппер К. (4642) 
Порубай Т. М. 5217 
Посвістак О. А. 8054 
Посохов І. С. 4098 
Постригань Т. Л. 4997 
Потабенко С. В. 6328 
Потапенко М. С. 6582 
Потіпак Ю. А. 7877 
Потомська Н. А. 4883 
Потьомкін М. Ю. 5660 
Похильченко О. А. 4500 
Почекалін І. М. 5520 
Починкова М. М. 5521 
Починок А. В. 3698 
Пошегорова Н. В. 6476 
Правдюк О. Л. 4501 
Преображенська О. С. 
 3787 
Прибилова В. М. 5978 
Прибитько І. Ю. 6147 
Придьма С. О. 5928 
Прийма С. В. 4652 
Прилепа О. П. 7577 
Прилуцька Л. П. 7423 
Примак В. П. 5218 
Примаков О. А. 7081 
Примиська С. О. 5899 
Присяжна С. В. 6657 
Присяжнюк Н. М. 7217 
Притула А. М. 4884 
Притула І. М. 5935 
Приходько Д. О. 4564 
Приходько О. О. 5743 
Причепа І. В. 3788 
Прокопенко В. М. 5929 
Прокопенко О. Б. 4980 
Прокопенко Ю. С. 6525 
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Прокопович Є. В. 6605 
Прокопчук О. Т. 4410 
Просіна О. В. 5522 
Проскуріна К. І. 6239 
Проскуряков П. Д. 4998 
Просоловська В. В. 6100 
Просоловський Р. В. 6279 
Прохасько Т. (3838) 
Прохоров О. А. 5523 
Проценко В. Є. 6919 
Проценко Г. В. 7625 
Проценко Д. П. 6986 
Проценко Т. В. 4099 
Прочан В. М. 6117 
Прочан О. М. 6710 
Прощаликіна А. М. 4247 
Прудиус Л. В. 5036 
Пруднікова М. С. 7626 
Прудько О. І. 6950 
Прядко Т. В. 5848 
Птахіна О. М. 5524 
Пташнік Л. І. 5525 
Пугач С. О. 4065 
Пузиревський Є. Б. 4885 
Пузій О. М. 5867 
Пукач І. Б. 4886 
Пуляєв Д. С. 6240 
Пундик І. П. 5758 
Пуніна О. В. 7878 
Пургіна С. М. 6876 
Пустовіт В. Ю. 7834 
Пустовойт В. І. 4100 
Пустовойт М. М. 6613 
Пухкал О. Г. 5052 
Пушкарьов В. В. 4687 
Пушкарьов І. В. 3897 
Пушкін О. С. (7820) 
Пшенична В. П. 4248 
Пшенична Т. О. 4101 
Пшеничнюк Д. В. 4688 
Пшик Р. С. 6583 
Пянтковська Н. С. 6477 
П'ятикоп- 
Черняєва О. В. 6711 
П'яткова А. В. 7905 
Пятницькова І. В. 8055 
Раад Карім Кадем 7521 
Рабінович С. П. 4615 
Равель М. (7561) 

Радіо С. В. 5912 
Радіоненко В. М. 7406 
Радіонова- 
Водяницька В. О. 4999 
Радова О. В. 7063 
Радомська М. М. 5630 
Радомський С. С. 4323 
Радченко Д. С. 5930 
Радченко О. А. 7808 
Радченко Р. М. 6751 
Радченко Ю. А. 7627 
Радчук В. В. 5936 
Радчук Г. К. 3918 
Радчук О. М. 6478 
Разумов- 
Фризюк Є. А. 6811 
Ракочий Я. В. 7544 
Распопова В. А. 4569 
Ратушненко В. О. 6514 
Рафальська М. В. 5526 
Рафальський Д. В. 5779 
Рашковська В. І. 5386 
Ращупкіна В. М. 3711 
Рвачова Н. В. 6830 
Ревенько І. Л. 6606 
Ревтьо М. В. 7126 
Ревуцька С. К. 7879 
Ревчук Н. В. 6712 
Редчук Т. А. 6280 
Редько А. Г. 4785 
Редько А. О. 6732 
Резнік О. М. 5126 
Резніков О. Л. 3789 
Резніченко В. І. 6584 
Рекіта В. І. 8056 
Ремезова О. О. 5960 
Ремезь Ю. Б. 6831 
Ременець О. В. 4031 
Ременник О. І. 6367 
Ременяк О. В. 6036 
Ремех Т. О. 5219 
Ренн О. М. 7225 
Рень Л. В. 5220 
Репецький С. П. 4887 
Репінський С. В. 6756 
Реутов В. Є. 4293 
Решевець О. В. 5127 
Решетнік О. О. 3621 
Решетняк В. В. 5722 

Решетняк О. В. 5868 
Решетуха Т. В. 7226 
Решмеділова О. М. 3898 
Рєзнік С. О. 4786 
Ржепішевська В. В. 4324 
Рибак В. М. 6877 
Рибак О. М. 7415 
Рибалка О. В. 4888 
Рибалка Р. В. 7236 
Рибалко О. О. 5780 
Рибальченко К. О. 4587 
Рибальченко Л. В. 4249 
Рибаченко С. О. 6969 
Рибачок В. А. 4919 
Рибкіна С. П. 7500 
Рибченко Т. О. 4167 
Рибчинська Л. В. 5128 
Ригель О. В. 3988 
Ридчук М. В. 5863 
Риженкова І. В. 6118 
Рижикова Н. І. 4502 
Рикало Н. А. 6386 
Рильський М. (7885) 
Ринденко О. В. 7578 
Риндич Є. В. 3658 
Рільке Р. М. (7805) 
Річинський А. (4036) 
Роганіна В. Є. 7370 
Рогожа М. М. 4028 
Рогожин О. Г. 4061 
Рогоза О. С. 5274 
Рожкова Н. Г. 5527 
Розанов В. (3907) 
Роздобутько О. М. 4102 
Розсказов А. Г. 5129 
Ролз Дж. (3894) 
Ролінська О. Г. 5528 
Роляк А. О. 5529 
Романенко М. С. 6479 
Романенко С. С. 3899 
Романишин Ю. Л. 5530 
Романко В. О. 7108 
Романко Т. О. 7792 
Романова Г. В. 5956 
Романова О. О. 7444 
Романова Т. В. 4325 
Романчук Ю. (8003) 
Романюк В. Л. 7690 
Романюк Р. Р. 5849 
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Ромашко В. Я. 6767 
Россоха В. В. 4437 
Росстальна О. А. 7801 
Ростовська К. В. 4787 
Ростовська О. В. 6093 
Рубан Я. Г. 7880 
Рубаненко О. О. 6787 
Рублевська Н. І. 6155 
Рубцова О. Л. 6060 
Руда О. З. 8057 
Рудавська М. В. 7371 
Рудейчук С. В. 7275 
Руденко Г. Г. 7946 
Руденко Г. Р. 3790 
Руденко Л. М. 6713 
Руденко М. (7828) 
Руденко М. В. 4503 
Руденко О. М. 5028 
Руденко С. Б. 3829 
Рудик М. П. 6148 
Рудич О. О. 4504 
Руднєва О. М. 4665 
Руднєва О. Ю. 7372 
Рудник А. М. 6241 
Рудник- 
Іващенко О. І. 7109 
Рудь А. А. 8058 
Рудь Ю. П. 6037 
Рудюк О. В. 3989 
Рудюк Т. В. 7773 
Рум'янцева А. Ю. 7579 
Рунова Н. О. 5000 
Рунчева Н. В. 4505 
Русанова С. Ю. 4788 
Руснак Н. О. 7735 
Руссіян О. А. 3791 
Русу О. П. 6788 
Руфанова В. М. 4889 
Рябека О. Г. 4128 
Рябенко Є. М. 5221 
Рябов Є. С. 6789 
Рябушенко О. В. 6977 
Рябцев І. О. 6858 
Рябченко Л. О. 5531 
Рябченко М. М. 7881 
Рябченко Я. С. 4789 
Рядинська Є. М. 3990 
Сабат Н. В. 7522 
Сабол С. Ф. 6878 

Савайда О. І. 4653 
Савві С. О. 6387 
Савелко С. О. 5130 
Савенко А. Ю. 4326 
Савенко В. Г. 4960 
Савенко І. О. 6281 
Савенко О. О. 5333 
Савенкова В. В. 6519 
Савєльєва Н. М. 6480 
Савін С. Л. 8059 
Савйовський В. В. 7536 
Савка І. М. 4654 
Савков А. П. 5053 
Савонова О. В. 5532 
Савоста О. П. 5131 
Саврасов А. М. 5815 
Саврук С. М. 7580 
Савуляк Р. В. 4981 
Савченко В. О. 6796, 7468 
Савченко Г. А. 6038 
Савченко Г. В. 7483 
Савченко І. М. 3814 
Савченко Л. П. 6242 
Савченко С. О. 5387 
Савчук О. М. 6006 
Савчук Т. В. 4506 
Савчук Т. І. 4890 
Сагуйченко В. В. 5334 
Сагун І. Г. 5335 
Садовець О. В. 5249 
Садовник О. В. 6243 
Саєнко В. Г. 4438 
Саінчин О. С. 4824 
Саітгареєва О. Г. 3900 
Сайківська Л. Ф. 6658 
Сакало Є. С. 3699 
Сакало О. Є. 8060 
Саккас Хараламбос 6481 
Сакун А. В. 4891 
Саламатов В. О. 5029 
Салата І. З. 4565 
Салдан З. В. 6244 
Салига К. С. 7293 
Салогубова В. М. 5533 
Самар Суліман  
Ахмад Абузаід 6714 
Самаріна В. В. 7708 
Самійленко Г. М. 4327 
Самко О. О. 4328 

Самодрин А. П. 5169 
Самойленко Б. В. 4329 
Самойліченко О. В. 3815 
Самойлов О. В. 5802 
Самойлова Н. В. 5534 
Самонова Т. Б. 7373 
Самостян В. Р. 5640 
Самофалов О. Л. 4790 
Самуся С. В. 6931 
Самченко Н. К. 4250 
Сандуляк І. Г. 8061 
Санжара Р. А. 7183 
Саноцька Н. Я. 3901 
Сапожак І. М. 6715 
Саракуца М. О. 4689 
Саранчук І. І. 6039 
Саркісов А. Ю. 7907 
Сас О. О. 5275 
Сасіна І. О. 3991 
Сасько О. О. 3992 
Сатишев М. М. 6585 
Сатохіна Н. І. 4655 
Сафонова Ю. С. 6482 
Сафронов Д. В. 6483 
Сафронов К. М. 6879 
Сафронов О. М. 6987 
Сахаров О. В. 5132 
Сахній М. П. 5222 
Сахнік О. В. 3993 
Свєтова А. О. 5535 
Свінаренко Т. Є. 5864 
Свінціцький В. С. 6670 
Свірін М. О. 4892 
Світлик Н. М. 8062 
Світлична К. С. 3792 
Світличний І. (7828) 
Сворак С. Д. 4656 
Святецька А. В. 7029 
Святун О. В. 4690 
Севрюков В. В. 4791 
Сегеда Т. П. 6288 
Сегол Р. І. 4103 
Седакова О. (7824) 
Селезньова Н. О. 3793 
Селепина Й. Р. 6790 
Селецька О. О. 6812 
Селякова С. М. 3673 
Семашко П. В. 6156 
Семегин Т. С. 7691 
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Семененко А. І. 8063 
Семенець А. В. 6101 
Семенів О. В. 5661 
Семенов О. М. 7434 
Семенов Ю. А. 5713 
Семенова О. Ю. 5133 
Семенченко А. В. 4282 
Семенько М. П. 5824 
Семенюк О. П. 5134 
Семенюк- 
Іванюк Л. Ю. 5536 
Семерунь Л. В. 3794 
Семид'янова О. С. 7532 
Семикіна Л. О. 4893 
Семикопний А. Д. 4657 
Семчук Ж. В. 7374 
Сем'янчук П. М. 4251 
Сененко І. А. 4345 
Сенченко Л. В. 4792 
Сенченко Ю. С. 5850 
Сенюра О. В. 4104 
Сербина О. Г. 4411 
Сергєєв Р. С. 4793 
Сергєєва О. Ю. 5135 
Сергієнко А. М. 3616 
Сергієнко В. О. 6484 
Сергієнко Г. С. 8064 
Сергієнко М. Г. 5136 
Сергієнко О. В. 6329 
Сергієнко О. М. 5699 
Сергієнко С. Ю. 8065 
Сергійчук С. І. 4283 
Сердобінська- 
Канівець Е. М. 6330 
Сердюк В. О. 7501 
Сердюк З. О. 5276 
Сердюк О. В. 4616 
Сердюк О. М. 6544 
Сердюков О. Е. 7400 
Серебрянська І. М. 7774 
Середа А. О. 3700 
Середа В. В. 4794 
Середюк В. В. 4795 
Середюк І. В. 7692 
Серняк О. І. 5137 
Серьогін В. О. 4707 
Сибірякова Є. С. 5700 
Сивоконюк О. В. 6485 

Сивохін В. С. 7581 
Сивохоп Е. М. 5537 
Сидоренко В. А. 4412 
Сидоренко В. Л. 5631 
Сидоренко М. Г. 4059 
Сидоренко О. А. 6791 
Сидоренко О. М. 7413 
Сидоренко О. О. 7276 
Сидоренко С. В. 7392 
Сидоренко Т. Д. 5538 
Сидоренко- 
Ніколашина О. Л. 5539 
Сидоркіна М. Ю. 4105 
Сидорова Т. В. 7628 
Сидорук І. І. 5540 
Сидун І. В. 7974 
Сизенко Г. К. 6486 
Силко Р. М. 5241 
Сильвестров В. (7563) 
Симов'ян В. С. 4796 
Симоненко І. В. 8066 
Симонова А. А. 6906 
Синекоп О. С. 5541 
Синков О. С. 6880 
Синчишина О. А. 5542 
Сировєтнік В. С. 6807 
Сироїд Т. Л. 4666 
Сирота О. І. 8067 
Сисоєв С. М. 6487 
Сисоєва Л. Ю. 4413 
Сисоєнко І. А. 3795 
Сисоліна І. П. 7082 
Сищенко Ю. Р. 5543 
Сібілєва О. В. 7158 
Сіверська С. Ф. 7793 
Сігал О. Л. 5138 
Сіданіч М. О. 4129 
Сідякін А. І. 6078 
Сізова К. Л. 7835 
Сікоза О. М. 3816 
Сікорський О. П. 4797 
Сілкіна Ю. В. 6289 
Сільчева Г. Г. 5851 
Сільченко К. В. 6951 
Сімак А. А. 3994 
Сімкова І. О. 5544 
Сімкова Т. О. 4507 
Сімченко Н. О. 3712 

Сінельнікова В. В. 5610 
Сінкевич Є. Г. 7931 
Сіняговська І. Ю. 5545 
Сіренко Ю. В. 5852 
Сірий А. В. 3995 
Сірман Я. В. 6488 
Сіроха Д. І. 5001 
Сіряченко Н. Ю. 5002 
Січкаренко К. О. 7920 
Скавронський О. П. 7629 
Скиба О. П. 6907 
Скіпор О. Б. 7133 
Скірко Р. Л. 5546 
Скляр Г. П. 4341 
Склярчук В. М. 5785 
Сковорода Г. (3847, 7733) 
Сковорода Г. С. (3911) 
Скоклюк Л. Б. 6040 
Скольський І. М. 7030 
Скорик А. Л. 6970 
Скоробагатько Ю. П. 6881 
Скоропадський П. (7948) 
Скорохода А. О. 6586 
Скотт В. (7794) 
Скофенко С. М. 7083 
Скочиляс І. Я. 7990 
Скриль І. А. 7908 
Скрипка С. Л. 5781 
Скрипник Н. В. 6388 
Скрипчук Г. В. 8068 
Скрябіна Т. О. 5547 
Скупінський О. В. 4798 
Славіна Н. А. 4508 
Сладковська Т. А. 8069 
Слапчук В. Д. 7882 
Слівінська Л. Г. 7165 
Сліденко І. Д. 4708 
Слінченко Ю. А. 5759 
Сліпченко О. І. 4982 
Сліпченко Т. О. 4509 
Сліпчук В. Л. 5359 
Слободін Т. М. 6592 
Слободян В. І. 6932 
Слободяник О. А. 4414 
Слободянюк О. В. 5548 
Слоньовська О. Б. 5549 
Слюняєв А. С. 3635 
Слюсаренко А. О. 7218 
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Слюсарєв В. О. 4799 
Слюсарєв І. Ю. 6716 
Смагін І. І. 5231 
Смаглій В. О. 5632 
Смаковський Д. С. 3636 
Смахтіна Н. О. 3996 
Смелянська В. В. 5277 
Смирнов В. М. 7016 
Смікодуб О. О. 6489 
Смірнов О. П. 6920 
Смірнова В. С. 5692 
Сміх В. В. 4894 
Смовзюк Л. В. 7017 
Смолій Л. В. 7064 
Смолякова В. В. 6882 
Снігирьова Л. М. 7883 
Снігірьов С. М. 6094 
Снісаренко А. Г. 3997 
Сняданко Н. (7881) 
Соболенко Л. Ю. 6095 
Соболєв В. О. 4566 
Соболєв О. В. 6760 
Соболь О. В. 5913 
Соболь Т. В. 3902 
Совенко Б. В. 4658 
Согомонян Є. А. 6717 
Созанський Л. Й. 4415 
Сокальський С. В. 7145 
Сокол Г. І. 7418 
Сокол С. В. 7375 
Соколенко Л. С. 5550 
Соколова Є. В. 3637 
Соколова І. О. 4659 
Соколова О. І. 7909 
Соколовська І. С. 3817 
Соколовська О. М. 4800 
Соколюк Т. В. 6245 
Соколян М. (7881) 
Сокуренко О. М. 4895 
Солдатенко І. В. 6331 
Солдатенко О. В. 4947 
Солдатов Д. П. 6246 
Солобуто Л. В. 3611 
Соловйов В. С. (3859) 
Соловйов О. В. 4660 
Соловйов С. О. 5869 
Соловйова М. Й. 5734 
Соловйова Н. І. 4439 

Солоділов А. І. 6939 
Соляник С. Ф. 4510 
Соляр В. В. 4511 
Солярчук Ю. Д. 4330 
Сондак В. В. 6080 
Сорокіна О. В. 7376 
Сорокіна О. Ю. 6263 
Сорочан А. Г. 6832 
Сороченко Г. В. 6490 
Соскін С. М. 5737 
Сосюрка О. С. 5693 
Сотнікова- 
Мелешкіна Ж. В. 6162 
Софієнко А. О. 5760 
Сошенко С. М. 5320 
Спатар І. М. 7884 
Спектор О. В. 6659 
Співак М. В. 5139 
Спориш Ю. О. 4106 
Ставиченко В. Г. 7018 
Ставнюк О. М. 8070 
Старова В. С. 5865 
Старовойт І. В. 5744 
Старостенко Т. М. 7822 
Старусева В. В. 6163 
Старчевська Т. В. 6332 
Стасенко О. А. 5551 
Стасюк Б. В. 7693 
Статіва І. І. 4896 
Стахмич Т. М. 5360 
Стахова Н. П. 4542 
Стаценко О. А. 6119 
Сташевська І. О. 5170 
Стеблина Н. О. 3838 
Стельмах М. (7812, 
 7876) 
Стельмахович М. Г. (5182) 
Степаненко С. В. 6247 
Степанова Л. П. 5278 
Степенко О. В. 7065 
Степова К. В. 7393 
Стеців Л. П. 4331 
Стечишин Т. Б. 4416 
Стойка В. О. 4252 
Стойкова Г. Г. 4801 
Стонякін Ф. С. 5662 
Стопчак М. В. 7991 
Стороженко М. С. 7449 

Сторожук Л. А. 6623 
Сторчак В. Г. 3701 
Сторчак О. Г. 7694 
Стоян Д. В. 3903 
Стоян О. О. 7921 
Стоянов П. Ф. 6850 
Страхов М. М. (7814) 
Стреля М. І. 4691 
Стреляний В. І. 5140 
Строкаль О. М. 7775 
Строкіна А. О. 6041 
Строюк О. Л. 5870 
Струк В. І. 6491 
Стручкова- 
Гуменна Л. Б. 4107 
Студент М. М. 6859 
Стужна Н. В. 4046 
Стуканова Ю. Р. 8071 
Стуліка О. Б. 3998 
Стуліна М. В. 7709 
Ступак А. С. 4961 
Ступак Ф. Я. 7992 
Ступко А. В. 4332 
Стус В. (3896, 
 7828, 7866) 
Стьопченко Е. М. 7947 
Суворін О. С. (7825) 
Суккарієх Мустафа  
Еззат 5853 
Сукретний К. М. 5663 
Сукурова Н. М. 4333 
Сулейманова Н. В. 7823 
Сулім-Тимовті А. О. 3796 
Сунєгін С. О. 4661 
Сунцова О. О. 4440 
Супрун Т. С. 3674 
Супруновський А. І. 4066 
Суржко М. О. 4148 
Сурмач О. Я. 7650 
Сусловська Т. Є. 4606 
Сухарєв В. В. 6921 
Сухарєв М. В. 8072 
Сухенко В. Ю. 7469 
Сухов Р. В. 5803 
Сухомлинський В. О. 
 (5269) 
Сухоребра Т. І. 4802 
Сухорукова А. В. 3904 
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Сушарин Є. В. 3797 
Сущенко Р. В. 5141 
Сщінська М. В. 5037 
Сьомченко В. В. 4284 
Табенська О. І. 7407 
Тавровський І. І. 7523 
Тавшунський О. М. 7975 
Таланова Ж. В. 5388 
Тамаркіна О. Л. 5552 
Танклевська Н. С. 4349 
Танцюра Л. Д. 6368 
Таран А. В. 5854 
Таран В. В. 5142 
Таран Г. П. 3905 
Таран О. П. 6079 
Тараненко Г. Г. 4151, 5223 
Тараненко І. М. 7019 
Тараненко О. М. 7948 
Тараненко С. В. 7118 
Таранич О. В. 4607 
Тарановський Ф. В. 
 (4631, 4644) 
Тарарива Л. Ю. 7885 
Тарасевич Т. Ю. 6102 
Тарасенко В. О. 6248 
Тарасенко І. О. 4188 
Тарасенко К. В. 5931 
Тарасенко О. А. 6171 
Тарасов А. Л. 5694 
Тарасова В. В. 4294 
Тарасова Ю. В. 5988 
Тарасюк Г. (7870, 7887) 
Таргоня В. С. 7101 
Тарнавський Ю. (7864) 
Тарнашинська Л. (7887) 
Татаренко А. Л. 7893 
Татаренко В. Б. 5143 
Татарин Т. Р. 5855 
Татарина О. В. 6492 
Татаровська О. В. 7695 
Твардовський К. (3877) 
Твердоступ К. Г. 3999 
Теличкун Ю. С. 7424 
Теліш П. С. 7031 
Телуха С. С. 8073 
Тельна О. А. 5347 
Тельнов А. С. 7294 
Теплінський О. Ю. 5644 
Теремко В. В. 4130 

Терен Т. І. 6493 
Терець В. М. 4067 
Терешко Б. М. 6183 
Терешкова О. А. 5970 
Терещенко А. О. 5701 
Терещенко В. О. 5003 
Терещенко О. В. 7630 
Терлецька І. С. 4662 
Тернавська І. Б. 4512 
Тесленко С. М. 6389 
Тесля О. Д. 7408 
Тетерич Н. В. 6249 
Тимінська К. О. 4152 
Тимофєєв О. О. 4962 
Тимофєєва І. С. 7776 
Тимочко І. Б. 5224 
Тимошенко М. О. 4911 
Тимошенко О. О. 4253 
Тимошик Н. П. 3659 
Тимощук О. Є. 7582 
Тимченко Р. В. 8074 
Тимченко С. Л. 6042 
Тиркус М. Я. 5995 
Титенко С. В. 3638 
Тихолаз С. І. 5553 
Тихоненко В. Г. 6718 
Тихонова І. М. 3798 
Тихонова Н. О. 5144 
Тищенко А. Ю. 7377 
Тищенко Г. В. 6164 
Тищенко Є. О. 6184 
Тищенко О. О. 7721 
Тищенко С. С. 7072 
Тітаренко Д. С. 4000 
Тітаренко Н. Ю. 5554 
Тітієвська О. В. 4417 
Тітова О. А. 5555 
Тітякова К. С. 6952 
Тіхенко В. М. 6887 
Тіхосова Г. А. 7485 
Тіщенко В. С. 6988 
Ткач В. М. 5556 
Ткач К. І. 4523 
Ткач М. В. 4001 
Ткач Т. О. 6250 
Ткаченко Г. Г. 7458 
Ткаченко І. В. 6998 
Ткаченко І. М. 5932 
Ткаченко М. В. 6587 

Ткаченко Н. В. 4350 
Ткаченко Н. М. 5263 
Ткаченко О. Б. 7410 
Ткаченко С. О. 6883 
Ткачов А. С. 5321 
Ткачук Г. О. 3799 
Ткачук Г. Ю. 7378 
Ткачук І. О. 3906 
Ткачук М. М. 5856, 7777 
Ткачук Н. І. 6494 
Ткачук О. Ю. 6607 
Товажнянський В. Л. 3800 
Товстоп'ятко Ф. Ф. 3907 
Товстошкур В. М. 7127 
Товтин Я. І. 7976 
Тодика Ю. І. 6588 
Тойнбі А. (3879) 
Токарева В. О. 4963 
Токман А. А. 5557 
Токменко І. І. 5945 
Толстанова Г. М. 6390 
Толстенко О. Ю. 5164 
Толстов І. В. 3908 
Томащук О. Г. 5558 
Томілін В. В. 6290 
Томіна О. Є. 6333 
Томчук Л. В. 7836 
Топоркова О. А. 4513 
Топчій І. В. 5322 
Торчинський В. П. 6553 
Тофан Н. І. 7195 
Траілін А. В. 6528 
Трач С. В. 6495 
Трачук С. В. 5279 
Трегубенко Т. В. 5559 
Трейтяк В. В. 3801 
Трефяк Н. І. 7886 
Тржецинський С. Д. 6391 
Тригуб І. Г. 7394 
Тринів І. В. 7202 
Триняк М. В. 3853 
Трібрат Н. С. 6149 
Трістан О. С. 6259 
Тронь А. В. 5866 
Трофименко М. В. 4181 
Трофименко Н. В. 4254 
Трофимова З. В. 5323 
Трофуненко Н. В. 4912 
Троханенко І. І. 4803 
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Троханяк О. С. 8075 
Троценко Д. О. 6953 
Троценко Є. О. 6792 
Трублаїні М. (7861) 
Тулуб З. (7863) 
Тулузакова О. Г. 7778 
Тульська О. Л. 5560 
Туніцький Н. О. 4578 
Тупєєв Ю. В. 7631 
Тупицька Є. О. 4941 
Тупчієнко М. П. 7549 
Турбін П. В. 5804 
Турелик А. Р. 5933 
Турецька Х. І. 4108 
Туров М. П. 5324 
Турова Л. О. 6719 
Турубарова А. В. 4002 
Турченко Ю. О. 3612 
Турчин А. І. 6185 
Турчин О. Я. 5680 
Турчина Т. Я. 7395 
Турянська О. Ф. 5171 
Тутченко Т. М. 6720 
Тяжка Н. П. 6660 
Тянь Тенцзюнь 7632 
Угляренко П. (7890) 
Угринюк Р. В. 7710 
Удич З. І. 5561 
Українка Л. (5227, 7756, 
 7782, 7832, 7840, 
 7845, 7889) 
Улітко О. В. 6793 
Уліцька Г. С. 4003 
Ульяницька К. О. 3702 
Ульянова А. М. 7379 
Ульянова К. В. 5786 
Ульянова О. С. 3675 
Ульянченко Н. В. 7066 
Ус М. В. 4920 
Усатий В. Ю. 6922 
Усенко Є. А. 4964 
Ускова Л. В. 4334 
Усов В. Я. 6650 
Усов О. Є. 5989 
Ухін В. Є. 7470 
Ушаков І. В. 5816 
Фабрика Н. С. 7977 
Фальковський А. О. 4663 
Фам Ван Туан  6999 

Фаріон В. Я. 7277 
Федик О. Л. 5562 
Федів Р. Є. 7278 
Федін М. В. 6545 
Федорак Л. М. 4897 
Федоренко І. В. 5563 
Федорина Т. П. 5564 
Федоров Ю. І. 5696 
Федорова Н. С. 6496 
Федорович Г. Т. 7119 
Федорович З. Я. 6043 
Федорчук І. М. 4898 
Федоряк М. М. 5633 
Федосєєва І. В. 4004 
Федосій О. О. 7887 
Федь В. А. 3909 
Федяєва В. Л. 5172 
Федяєва С. І. 6497 
Фекета П. В. 5664 
Фельдман В. Є. 6884 
Фенно І. М. 4041 
Фесенко У. А. 6264 
Фесів І. В. 5946 
Фетісова С. В. 4804 
Фечан А. В. 6809 
Фещенко А. Л. 5159 
Филипів З. З. 6721 
Фіалка М. І. 4899 
Філдінг Г. (7958) 
Філенко О. М. 7401 
Філіпенко Т. В. 5054 
Філоненко М. В. 6334 
Філонюк О. Ф. 5145 
Фільченко Д. В. 5681 
Філюк П. Т. 5021 
Філяніна Л. А. 4692 
Фіра Д. Б. 6335 
Флегонтова Н. М. 5565 
Фльонц І. В. 7084 
Фолкнер В. (7842) 
Фоменко А. О. 7502 
Фомін О. В. 6989 
Фомін П. П. 4805 
Фоміна О. С. 5900 
Фоміч Г. В. 4806 
Форкош С. М. 4026 
Фостик Б. В. 4579 
Фотін О. В. 6722 
Фощан Я. І. 8076 

Франко І. (7844, 7859) 
Франко І. Я. (5235) 
Фрей Л. В. 8077 
Фролов В. П. 5675 
Фролова Є. О. 6546 
Фролова С. Є. 5952 
Фуко М. (3880, 4125) 
Фукс Л. (7892) 
Фурманець Ю. С. 7184 
Фурса О. О. 3910 
Фурсова Т. М. 6752 
Хаджирадєва В. П. 8078 
Халаджи В. В. 4153 
Халецька Л. М. 8079 
Халік О. О. 4005 
Халілова Ф. С. 5566 
Халіман О. В. 7779 
Халімендіков Є. М. 6923 
Халковська А. М. 7380 
Хамза Алі Юсеф  
Альшавабкех 3639 
Ханас У. Я. 7888 
Хандюк І. М. 4418 
Харабара О. Г. 6498 
Хараджян Н. А. 5567 
Харандюк Н. Т. 7583 
Хареба О. В. 7146 
Харкавців І. Р. 5568 
Харлай О. В. 7651 
Харламов М. І. 5361 
Харламова А. В. 6186 
Харук А. І. 7993 
Харук Ю. А. 7490 
Хархота Л. В. 7138 
Харченко Є. В. 7584 
Харченко Є. І. 7425 
Харченко І. О. 4900 
Харченко Н. П. 5146 
Харченко О. О. 5569 
Харчук О. В. 6499 
Харчук Р. С. 5004 
Хасан О. С. 7471 
Хатем Баракат  
Юніс Заллум 6608 
Хахелєва Т. М. 6642 
Хахлюк А. М. 4524 
Хахула В. С. 7120 
Хачатурова К. М. 6500 
Хачатурян О. С. 4285 
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Хащівська Н. В. 4942 
Хвалінський С. О. 4588 
Хворост М. В. 6979 
Хворостенко Ю. М. 6501 
Хвощан О. В. 6761 
Хеленюк А. А. 7949 
Хері Алі Абдулла 6942 
Хилько Д. А. 6723 
Хіміч І. Ю. 5570 
Хімчук Г. О. 4419 
Хімчук Н. І. 4921 
Хлонь О. М. 4006 
Хмеленко І. П. 6924 
Хмель Н. М. 4007 
Хмельницький Б. (7811) 
Хованський С. О. 6853 
Ходаківська Л. О. 7067 
Ходан Г. Д. 7922 
Ходаш А. М. 7032 
Ходзицький М. К. 5782 
Ходико Ю. Є. 4933 
Ходосовцева Ю. А. 5634 
Ходус А. В. 5147 
Ходченко О. Є. 7978 
Холмська Г. Д. 5571 
Холоденко О. В. 5225 
Холодкова А. В. 6826 
Холодова О. А. 7426 
Холявкіна Т. В. 3660 
Холявчук Д. І. 7923 
Хоменко В. Г. 6794 
Хоменко З. В. 7210 
Хоменко М. А. 6762 
Хоменко С. М. 7085 
Хоменко Т. А. 5783 
Хомош Ю. С. 3802 
Хорошева Г. С. 5148 
Хоруженко Т. А. 5572 
Хор'яков В. А. 5573 
Храпійчук Г. В. 5723 
Хребтова Н. Р. 5280 
Христинченко Н. П. 4807 
Христофорова О. В. 4109 
Хромов О. С. 6196 
Хром'як У. В. 7503 
Худенко О. О. 5817 
Хуторян Е. М. 6813 
Цалапова О. М. 7889 
Цапко Н. С. 7459 

Цапяк Т. А. 6502 
Царенко О. В. 5574 
Царик І. М. 4335 
Цвях А. І. 6643 
Целуйко О. В. 4808 
Цендра Н. М. 8080 
Цендра О. М. 5901 
Церковняк Л. С. 6058 
Цецура Н. В. 6503 
Цибін С. Г. 4149 
Циганкова Т. І. 6369 
Циганюк Д. Л. 4420 
Цикало Н. В. 7000 
Цимбаленко Я. Ю. 5149 
Цимбалій В. В. 4042 
Цимбалюк О. М. 5226 
Циндря В. М. 5150 
Циплюк Д. Ю. 7279 
Ципоренко В. В. 6808 
Циц С. В. 5151 
Цірук В. Г. 6956 
Цогла О. О. 4514 
Цопа Н. В. 7295 
Цуприк С. І. 5575 
Цуріков М. О. 4922 
Цхвітава О. К. 7185 
Цяпець Г. Б. 6150 
Чабан Ф. В. 5682 
Чабанюк О. В. 6370 
Чайка В. В. 7381 
Чайка Ю. І. 6504 
Чайковська І. В. 6392 
Чебакова Ю. Г. 5576 
Чеберяк А. М. 7652 
Чеботарьов Є. П. 6661 
Чеглатонєв В. І. 4515 
Чегринюк Л. Т. 6505 
Чейлитко А. О. 5735 
Чеканов М. А. 7213 
Чепелюк О. В. 7486 
Чепок А. О. 5805 
Чепорова Г. Є. 5577 
Чепурний Ю. В. 6589 
Червоний В. М. 7419 
Череватий С. В. 4182 
Черевко Д. Г. 4516 
Черевко К. О. 4901 
Чередниченко Ю. В. 6336 
Чередніков В. В. 6933 

Череднікова М. О. 6120 
Черезова М. В. 5362 
Черенщикова Д. В. 5578 
Черенько М. С. 6044 
Черепанов В. В. 5857 
Черкаська Н. О. 7952 
Черкашина Л. О. 3803 
Черкез А. М. 6609 
Черкесов Б. А. 6371 
Черленяк І. І. 5030 
Черненко В. О. 5227 
Черненко Л. М. 4809 
Черненко П. О. 6768 
Чернецький Є. А. 7950 
Чернецький Є. В. 3640 
Черних Д. С. 4965 
Черничко Й. І. 5984 
Черниш Н. О. 7824 
Черниш О. Г. 5971 
Чернишов В. В. 3911 
Чернишов О. О. 5761 
Чернишова О. С. 6957 
Чернишова Ю. О. 7713 
Чернієнко Н. М. 5972 
Черній Л. В. 5579 
Чернов І. О. 4110 
Чернова А. В. 7780 
Черновол Н. М. 5580 
Чернявська О. І. 4608 
Чернявська Т. П. 3919 
Чернявський М. В. 7633 
Черняк Ю. І. 7802 
Чернякова В. О. 7068 
Чеснок Н. Г. 5702 
Чесноков О. В. 7003 
Чехлов М. В. 6644 
Чечетова Н. Ф. 4295 
Чєн Н. В. 5581 
Чжу Фен 7634 
Чиж Ю. В. 4810 
Чикіна О. Л. 6251 
Чирікова Г. І. 5281 
Чистякова Л. О. 5582 
Чікель Ю. В. 4154 
Чікіта І. Б. 4421 
Чіміріс Ю. В. 7825 
Чмут С. В. 4902 
Чолій С. М. 4111 
Чонка І. І. 5990 
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Чорна В. В. 6165 
Чорна В. Г. 4811 
Чорна С. В. 6151 
Чорний А. М. 4903 
Чорний В. С. 4060 
Чорній М. М. 5583 
Чорній П. І. 4112 
Чорнобай Л. М. 7069 
Чорнобай О. Л. 4664 
Чорновол В. О. 6742 
Чорноус О. В. 7781 
Чубикало М. Б. 6990 
Чугу Т. В. 6121 
Чужкова О. Ю. 4336 
Чуйков А. Ю. 4923 
Чумак К. А. 5858 
Чумак О. О. 5005 
Чурилова Т. М. 5022 
Чуріканова О. Ю. 4255 
Чуркіна В. Г. 7585 
Чурсанова М. В. 5806 
Чухланцева Н. В. 7635 
Чухрай С. М. 6122 
Чуян С. О. 7696 
Шабаєва Н. С. 4113 
Шабан Н. І. 6506 
Шабардіна Ю. В. 4337 
Шабашкевич Б. Г. 5957 
Шабранська Н. І. 4256 
Шадура- 
Никипорець Н. Т. 4338 
Шайкан В. О. 7994 
Шапіро О. О. 4027 
Шаповалова В. В. 6372 
Шараєвський Г. І. 3613 
Шаран Р. В. 5584 
Шарандаченко А. С. 7697 
Шараф Алдін  
Джихад 4008 
Шарій Т. В. 3703 
Шарікова О. В. 4422 
Шаркова Г. Ю. 4943 
Шароватова О. П. 5228 
Шаталюк С. С. 6547 
Шатова О. П. 6724 
Шафорост Ю. А. 5914 
Шаховська З. О. (7818) 
Шацька Е. Ш. 7382 
Шаюк А. В. 6123 

Шаюк Л. В. 5996 
Швайка А. М. 5787 
Швець В. О. 5006 
Швець Л. М. 3804, 4150 
Швець Н. Р. 4351 
Швець Т. Е. 5325 
Шевель Б. О. 5585 
Шевель С. М. 7782 
Шеверя Я. В. 7280 
Шевцова Ю. М. 5038 
Шевченко А. М. 4423 
Шевченко Д. І. 5818 
Шевченко Н. І. 4339 
Шевченко Н. Ю. 4424 
Шевченко О. В. 4812 
Шевченко О. М. 5152 
Шевченко О. П. 5586 
Шевченко С. А. 7472 
Шевченко С. М. 7121 
Шевченко С. Ю. 4543 
Шевченко Т. Г. (7829, 
 7853) 
Шевченко Т. І. 5635 
Шевченко Ю. І. 5153 
Шевчук В. (7842) 
Шевчук В. Ю. 7427 
Шевчук Л. О. 5242 
Шевчук О. М. 7636 
Шевчук С. І. 6753 
Шевчук- 
Черногородова М. О. 7653 
Шевяков О. В. 3920 
Шейко В. І. 6130 
Шекспір В. (7557, 
 7800, 7802) 
Шелюто В. М. 3854 
Шеманська Є. І. 7442 
Шемелинець І. І. 4813 
Шепелєв С. Є. 6152 
Шепеля А. В. 6507 
Шерстюк Л. В. 5587 
Шершньова Г. В. 7383 
Шестопал О. А. 7384 
Шестопал О. В. 5588 
Шестопалов О. В. 6971 
Шестопалова І. О. 5589 
Шестопалова Т. П. 7837 
Шеховцов В. І. 6949 
Шехунова С. Б. 5961 

Шигонська Н. В. 5590 
Шикова Ю. О. 5250 
Шиман Л. М. 6935 
Шинкар І. П. 7890 
Шинкаренко В. І. 3602 
Шинкаренко Н. В. 3830 
Шинкарук К. О. 4176 
Шинкарюк В. А. 4009 
Широка А. О. 4010 
Широков О. В. 3614 
Шитюк К. Ф. 7033 
Ших Н. В. 5591 
Шишков С. Є. 4425 
Шищук В. Д. 6554 
Шіцина К. В. 7979 
Шкавро Н. М. 6096 
Шквар Є. О. 5714 
Шкільняк О. С. 3641 
Шкраб'юк В. С. 4114 
Шкрегаль О. М. 7086 
Шкуран О. В. 7783 
Шлафман Н. Л. 4189 
Шніцлер А. (7786) 
Шовковий В. М. 5389 
Шовкопляс Г. М. 4913 
Шовкопляс О. В. 7445 
Шолкова Т. Б. 4966 
Шолохов М. (7812) 
Шолух Н. Є. 7402 
Шоляк О. Ю. 7281 
Шора О. Є. 4426 
Шорошева Л. О. 7586 
Шостак М. В. 6548 
Шостко О. Ю. 4825 
Шофул І. І. 7435 
Шпаківський В. С. 5665 
Шпанко А. С. 4427 
Шпортько О. В. 3615 
Штайґер Е. (7808) 
Штапура Є. В. 7473 
Штельмах І. М. 3642 
Штифурак В. Є. 5390 
Штофель Д. Х. 4011 
Штурхецький С. В. 5154 
Шуба Ю. В. 7803 
Шуберт Ф. (7587) 
Шульга Т. Ф. 7446 
Шулько О. П. 7212 
Шуляк Ю. Л. 4904 
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Шуман Р. (7558, 7587) 
Шуміло А. О. 6725 
Шумляк О. П. 4814 
Шумов В. В. 4905 
Шупта І. М. 5592 
Шуст О. В. 7504 
Шутенко М. А. 6795 
Шутова О. О. 7654 
Щерба А. В. 4815 
Щербакова Н. С. 7203 
Щербакова Ю. А. 5859 
Щербань І. О. 3805 
Щербань І. Ю. 5326 
Щербань М. П. 5593 
Щербина О. М. 5026 
Щербина С. С. 4115 
Щоголєва І. В. 5594 
Щодра О. Ю. 4693 
Щур Б. В. 4826 
Щьоголєва О. В. 7587 
Юзва Р. П. 7282 
Юй Шань 7637 
Юнгер В. І. 6726 
Юник Д. Г. 7551 
Юр'єв Е. В. 6925 
Юринець Ю. Л. 4816 
Юрінок Н. В. 6260 
Юрків М. І. 5666 
Юрков М. О. 5007 
Юровська Г. В. 4924 
Юртаєва О. О. 5363 
Юрчак В. В. 5595 
Юрченко О. Ю. 7070 
Юрчук О. О. 7980 

Юрьєвська О. М. 3806 
Юхим Р. Я. 5860 
Юхимик Ю. В. 3855 
Юцкевич С. С. 7020 
Юшкевич В. В. 7981 
Ющак Ж. М. 7283 
Яворська І. М. 4694 
Яворська О. С. 4914 
Яворська Т. Є. 7638 
Ягнюк І. М. 3807 
Якименко Д. Ю. 5667 
Якимець Н. С. 6153 
Якимець С. М. 6991 
Якимович О. Н. 5364 
Якимчук А. В. 4012 
Якимчук О. В. 7528 
Якібчук М. В. 7891 
Яковенко Л. І. 7784 
Яковенко Р. В. 4257 
Яковець Г. М. 6727 
Яковлев М. Ю. 3811 
Яковлева В. А. 5327 
Яковцова Т. Є. 6621 
Якубіна Ю. В. 7826 
Якубович М. М. 4035 
Якубцова І. В. 6045 
Якушко О. С. 6124 
Янаков В. П. 7409 
Янко Н. О. 5282 
Янковська А. О. 6508 
Янковська І. М. 5283 
Яновський Ю. (7854) 
Янченко В. П. 5964 
Янченко С. Я. 5668 

Янчук А. В. 4944 
Янчук Л. В. 4155 
Янюта Г. С. 6728 
Ярема Н. М. 6590 
Яременко Л. А. 5336 
Яремій С. І. 5902 
Яремко О. Г. 8081 
Яремчук Т. С. 7204 
Яремчук Ю. О. 4925 
Яригін О. М. 6097 
Ярижко О. В. 5861 
Яриш В. В. 5807 
Ярмола В. С. 7588 
Ярмошик І. І. 7932 
Ярова М. В. 5229 
Ярославська Л. І. 5596 
Ярохно Я. М. 7186 
Ярошенко Л. А. 4116 
Ярошенко С. Я. 6373 
Ярчак В. В. 5027 
Ярьоменко С. Г. 7910 
Ястремська О. О. 3808 
Яценко В. В. 7385 
Яценко Н. М. 6046 
Яценко О. А. 5155 
Яцентюк В. Г. 6645 
Яцишин М. М. 4827 
Яцків І. І. 4906 
Яцула М. С. 6282 
Яшарова М. М. 4967 
Ященко Е. М. 5597 
Ященко Л. Б. 6729 
Ящишина Ю. М. 4013 
Ящук В. І. 7386 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австралія 
 освіта 5198 
Австрія 
 мовознавство 7786 
 музика 7569 
Автономна Республіка Крим 
 виноградарство 7382 
 етніч. громади 8009 
 іслам 4043 
 історія 7996, 8009, 8072 
 кримінологія 4858 
 лісівництво 7023 

 народонаселення 4052 
 наука 7996 
 оподаткування 4356 
 освіта 8009 
 плодівництво 7382 
 проф. освіта 5399 
 релігія 8072 
 селекція 7133 
 статистика 4052 
 фауна 5985 
 флора 5985, 6070 
 християнство 4037 
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Англія 
 історія 7958 
 проф. освіта 5516 
Атлантичний океан 
 метеорологія 5956 
Африка 
 історія 7973, 7975 
Баня-Березів, с., Івано-Франків. обл. 
 діалекти 7744 
Бельгія 
 історія 7975 
Бережанський р-н, Тернопіл. обл. 
 історія 8075 
Бессарабія 
 етніч. культура 5608 
 історія 7989, 8078 
Білорусь 
 зовніш. політика 4162 
 історія 7955, 8076 
 релігія 8076 
Бойківщина 
 кераміка 7546 
 фольклор 5602 
Болгарія 
 проф. освіта 5348 
Буковина 
 етніч. культура 5608 
 історія 8061, 8081 
 політ. партії 8081 
 соціологія 4134 
 туризм 8061 
 фольклор 5601 
Велика Британія 
 вища освіта 5365, 5589 
 вища пед. освіта 5408 
 військ. історія 7933 
 історія 7957, 8059 
 міжнар. відносини 8059 
 міжнар. економіка 4589 
 мовознавство 5589 
 наук. дослідж. 3601 
 освіта 5211 
 пед. освіта 3601 
 сімейне виховання 5200 
 філософія 3883 
Верхньодністровські Бескиди 
 лісівництво 7031 
Вінницька обл. 
 екон. географія 7914 

 соціологія 4080 
 худож. культура 7552 
Волинська обл. 
 держ. безпека 7997 
 екосистеми 5617 
 історія 7932, 7997, 8069 
 культур.-освіт. орг. 8069 
 міграція населення 4065 
 освіта 5224 
 позашк. освіта 5332 
 природокористування 7898 
 християнство 5224 
Волинське Полісся 
 музика 7588 
 флора 6076 
Волинський мегаблок, Укр. щит 
 геологія 5950 
 екол. безпека  5962 
Галичина 
 внутр. політика 4134 
 держ. право 4698 
 історія 7936, 8062 
 муз. культура 7581 
 реліг. виховання 5189 
 соціологія 4112 
 філософія 3877 
 худож. промисли 7547 
Гуцульщина 
 декор.-приклад. мистецтво 7545 
 худож. промисли 7547 
Данія 
 проф. освіта 5529 
Десна, р., басейн 
 гідробіологія 5989 
Дніпровсько-Донецька западина 
 геофіз. дослідж. 4527 
 родовища вуглеводнів 4527 
Дніпропетровська обл. 
 історія 7946 
 краєзнавство 7946 
Дністер, р. 
 водокористування 7923 
Донбас 
 геологія 5971 
 гірн. справа 5144 
 держ. адм. упр. 5144 
 етнокультура 5174 
 історія 7934, 8008, 8018, 
  8050, 8053, 8064-65, 8071 
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 культур. еліта 8071 
 місц. самоврядування  8008 
 наркологія 6617 
 релігія 8053 
Донецька обл. 
 діалекти 7751 
 загал. освіта 5301 
 позашк. освіта 5330 
Донецька складчаста споруда 
 геохімія 5976 
Донецький ботан. сад 6077 
Друга Річ Посполита 
 історія 7962 
Європа 
 адм. право 4724 
 держ. безпека 5115 
 держ. політика 5075 
 кримінологія 4825 
 міжнар. екон. співробітництво 4593 
 міжнар. право 4617, 4678 
 поліція 4724 
 права людини 4617, 4660 
Європейський Союз 
 автор. право 4691 
 зовніш. політика 4153 
 міжнар. екон. співробітництво  4598 
 міжнар. право 4669, 4679, 
  4687, 4689, 4693-94 
 оподаткування 4366 
 труд. право 4996 
Єгипет 
 нац. безпека 5062 
Житомирська обл. 
 агробізнес 7378 
 екон. географія 7917 
 позашк. освіта  5332 
 сіл. ландшафти 7917 
Закарпатська обл. 
 геоморфологія 5949 
 держ. право 4781 
 діалекти 5271 
 землекористування 4323 
 зовнішньоекон. діяльн. 4599 
 історія 7989, 8010, 
  8040, 8052, 8062 
 мінералогія 5940 
 музика 7559, 7573 
 початк. освіта 5271 

 продовол. безпека 4533 
 регіон. економіка 4313 
 худож. промисли 7548 
Запорізька обл. 
 історія 3827, 7929 
 музейна справа 3827 
Західна Європа 
 кіномистецтво 3866 
 культурологія 3819, 3822 
 освіта 3889, 5241 
 філософія 3819, 3842, 
  3866, 3889 
 худож. промисли 5241 
Західна Україна 
 адм. право 4785 
 генетика 5995 
 геологія 5947 
 екон. географія 7915 
 інновації (економіка) 4331 
 історіографія 7928 
 історія 8017, 8020 
 міграція населення 4062 
 регіон. економіка 4331 
Західне Поділля 
 геогр. ландшафти 7899 
 фауна 6073, 6095 
Західне Полісся 
 екологія 5986 
Західний Буг, р. 
 природокористування 7898 
Західний Лісостеп України 
 екосистеми 5624 
 зерн. культури 7125, 7144 
 зернобоб. культури 7122 
 кормовиробництво 7122 
 лісівництво 7030 
 селекція 7144 
Зміїний, о-в, Чорне море 
 іхтіохауна 6094 
ЗУНР 
 історія 8074 
Івано-Франківська обл. 
 історія 8043 
 преса 8043 
Ізраїль 
 зовніш. політика 4159 
Інгульський мегаблок, Укр. щит 
 алмаз. родовища  5970 



   

 
596

Індія 
 зовніш. політика 4156, 4161 
Ірак 
 внутр. політика 4131 
Іран 
 історія 7977 
Ірландія 
 вища освіта 5450 
Іспанія 
 внутр. політика 4132 
 міжнар. співробітництво 4174 
 проф. освіта 5433 
Італія 
 кримін. право 4847 
Ічнянський нац. природ. парк,  
Чернігів. обл. 5622 
Калуський гірничопром. р-н,  
Івано-Франків. обл. 
 екол. безпека 5951 
Канада 
 вища пед. освіта 5549 
 історія 7956 
 міжнар. відносини 4164 
 проф. освіта 5514 
Катеринославщина  
див. Дніпропетровська обл.  
Керченський п-ів 
 історія 8000 
 стратиграфія 5963 
Києво-Печерська Лавра 
 реліг. спів 7577 
Київ 
 історія 8030-31, 8042 
 ліс. госп-во 7027 
 ліс. ланшафти 6063 
 молодіж. орг. 8042 
 музика 7567 
 релігія 8030-31 
Київська губернія 
 історія 7950 
Київська обл. 
 діалекти 7777 
 історія 7935, 8022 
 краєзнавство 8022 
 освіта 5177 
 релігія 7935 
 риборозведення 7214 
Київська Русь 
 право 4656 

Китай 
 фіз. культура 7596-97, 7634 
Кіпр 
 фіз. виховання 7606 
Кіровоград 
 топоніміка 7781 
КНР 
 зовніш. політика 4158 
 міжнар. право 4679 
Королівство Польське 
 держ. право 4698 
Коростенський плутон, Укр. щит 
 геологія 5960 
Країни Африки 
 зовніш. політика 4159 
Країни Близького Сходу 
 історія 7966 
Країни Європ. Союзу 
 освіта 5166 
Країни Європи 
 адм. право 4766 
 конституц. право 4705 
 міжнар. право 4766 
Країни Магрибу 
 історія 7966 
Країни СНД 
 внутр. політика 4133 
 історія 7967, 7972 
 міжнар. право 4692 
 соціологія 4133 
Країни Центр. Європи 
 фін. право 4947 
Країни Центр.-Схід. Європи 
 історія 8016 
Краків, м., Польща 
 історія 7931 
Кривбас 
 екологія 6062 
Кривий Ріг, м., Дніпропетров. обл. 
 гігієна 6178 
Криворізький басейн 
 мінералогія 5942 
Кримський п-ів 
 гідрологія 5977 
Лівія 
 зовніш. політика 4168 
 міжнар. право 4670 
Лівобережна Україна 
 економіка 4216 
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 історія 8023, 8025 
 освіта 5222 
 промисли 4216 
Лівобережний Лісостеп України 
 зерн. культури 7127, 7141 
 кормовиробництво 7127 
 селекція 7141 
Лісостеп України 
 ветеринарія 7153 
 екологія 5613, 6091, 7102 
 захист рослин 7102, 7105 
 землеробство 7094 
 зерн. культури 7112 
 кормовиробництво 7112 
 селекція 7093 
 фауна 6082, 6091 
 флора 6066 
Луганськ 
 діалекти 7770 
Луганська обл. 
 екологія 5618 
 позашк. освіта 5330 
 сусп. географія 7901 
Львів 
 архітектура 7544 
Львівська обл. 
 земел. ресурси 4330 
 історія 7990 
 лісівництво 7026 
 туризм 4536 
Львівсько-Волинський вугіл.  
басейн 7915 
Мазурівське родовище, Схід.  
Приазов'я 
 екон. геологія 5972 
Молдова 
 палеонтологія 5981 
 цивіл. право 4938 
Наддніпрянська Україна 
 преса 3833 
 соціологія 3833 
Нижнє Побужжя 
 історія 7942 
Нижнє Поволжя 
 етніч. культура 5610 
Ніжин, м., Чернігів. обл. 
 музика 7565 
Німеччина 

 громад. виховання 5199 
 історіографія 7938 
 історія 7960, 7963-64 
 міжнар. відносини 4165 
 міжнар. право 4677 
 місц. самоврядування 4126 
 муз. освіта 5170 
 музика 7558, 7569 
 освіта 5335, 7960 
 політика 4126 
 преса 3835 
 профорієнтація 4277 
 серед. освіта 5302 
 сімейне виховання 5281 
 спец. освіта 5346 
Одеса 
 медицина 6098 
Одеська обл. 
 виноробство 7411 
 економіка п-в 7411 
 етніч. меншини 8067 
 історія 8067 
 малі п-ва 4344 
 регіон. співробітництво 4172 
Передкарпаття 
 стратиграфія 5958 
Переяслав-Хмельницький р-н,  
Київ. обл. 
 освіта 5177 
Перська затока 
 міжнар. відносини 4163 
Південна Україна 
 екологія 5615 
 ентомологія 6087 
 етнологія 5604 
 залізн. трансп. 7229 
 зерн. культури 7130 
 історіографія 7947 
 історія 7984, 7988, 
  8007, 8055, 8066 
 кормовиробництво 7124, 7130 
 металургія 8066 
 плодівництво 7135 
 політ. партії 8007 
 права людини 4801 
 риборозведення 7216 
 рослинництво 7119 
 с.-г. меліорація 7124 
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 селекція 7135 
 торгівля 7229 
 фауна 5615, 5984, 6087 
 флора 6068 
Південний Степ України 
 захист рослин 7132 
 зерн. культури 7111, 7113, 7121, 
  7123, 7126, 7132 
 рослинництво 7087, 7111, 
  7113, 7121 
 с.-г. меліорація 7087 
Південно-Східна Україна 
 садівництво 7138 
Північна Америка 
 історія 7978, 7981 
Північна Бессарабія 
 історія 7989 
 сусп. географія 7911 
Північне Приазов'я 
 історія 8038 
Північне Причорномор'я 
 право 4609 
 флора 6059, 6075 
Північний Лісостеп України 
 зерн. культури 7114 
Північний Степ України 
 землеробство 7092 
Північно-Східна Україна 
 лісівництво 7022 
 фауна 6081 
Поділля 
 вища освіта 8024 
 історія 8024, 8035, 8054 
 мед. діагностика 6107 
 муз. освіта 5229 
 сіл. госп-во 8024, 8035 
 сіл. ландшафти 7903 
 худож. культура 7552 
Подільська губернія 
 історія 8021 
Полісся 
 захист рослин 7105 
 історія 7997 
 лісівництво 7021, 7024 
Полтавська обл. 
 демографія 8060 
 історія 8060 
 нафтогаз. родовища 5969 

Польща 
 вищі навч. закл. 5242 
 історія 7955, 8039 
 конкуренція 4562 
 міжнар. відносини 4165 
 мовознавство 5465 
 педагогіка 3871 
 період. вид. 3832 
 політ. система 4144 
 православ'я 4036 
 преса 3834 
 проф. освіта 5348, 5465, 5480, 5517 
 труд. міграція 8039 
 туризм 4562, 5517 
 філософія 3871 
Правобережна Україна 
 історіографія 7952 
 історія 8011 
 природн. освіта 5246 
Правобережний Лісостеп України 
 агротехніка 7120 
 зерн. культури 7115, 7117, 7120 
 кормовиробництво 7117 
 плодівництво 7134 
 рослинництво 7096, 7110 
 флора 6067, 6071 
Преддобрудзький прогин 
 геологія 5968 
 нафтогазоносність 5968 
Приазов'я 
 виноградарство 7136 
Придніпров'я 
 екологія 5982 
Прикарпаття 
 ендокринологія 6153 
 захист рослин 7106 
Причорномор'я 
 рослинництво 7095 
Рівненська обл. 
 агроекологія 7103 
 ґрунтознавство 7103 
 етнокультура 7535 
 культура 3818 
 місц. самоврядування 5104 
 музика 7588 
Російська імперія 
 вища освіта 7959 
 військ. історія  7971 
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 демографія 8028 
 держ. право 4734 
 історія 7959, 7974, 
  7987, 8028 
 політика 4734 
 преса  7974 
 судочинство 4835 
 фіз. виховання 7618 
 фін. право 4946 
Росія 
 вища освіта 5416 
 внутр. політика 4137 
 гендер. політика 4171 
 земел. право 5008 
 зовніш. політика 4167 
 історіографія 7939 
 історія 7953, 7961, 7965 
 міжнар. відносини 4173 
 політ. партії 7961 
 проф. освіта 3814 
 стандартизація 3814 
 цивіл. право 4938 
Румунія 
 зовніш. політика 4166 
Севастополь 
 місц. самоврядування 5109 
Сіверський Донець, р. 
 гідрологія 5704, 5975 
 екологія 6088 
Скандинавські країни 
 історія 8026 
Слобідська Україна 
 діалекти 7783 
 муз. культура 7585 
 музейні колекції 3828 
 соц. виховання  5210 
Словаччина 
 зовніш. політика 4155 
 історія 4155, 7976 
СРСР 
 історія 7968 
 мовознавство 7700 
 реліг. політика 4150 
Станіславівське воєводство 
 історія 8043 
Східна Галичина 
 етнологія 5603 
 тваринництво 5603 

Східна Європа 
 геологія 5943 
 лісівництво 7025 
 міжнар. фінанси 4588 
 право 4629 
 тваринництво 7175 
 фауна 5984 
Східне Поділля 
 етнологія 5607 
Східне Полісся 
 лісівництво 7032 
США 
 вибори 4145 
 вища освіта 5365, 5579, 5584 
 військ. історія 7933 
 демократія 4145 
 дошк. освіта 5260 
 засоби мас. інформації 7697 
 зовніш. політика 4160, 4167 
 інформ. технології 5584 
 історія 7957, 7974, 7977 
 міжнар. відносини 4164 
 міжнар. економіка 4589 
 мовознавство 5579, 7657, 7661, 7697 
 освіта 5329 
 педагогіка 5326 
 початк. освіта 5277 
 проф. освіта 5249, 5502 
 сімейне виховання 5200 
 соц. педагогіка 5338 
 спец. освіта 5338 
Тайвань 
 зовніш. політика 4158 
Тернопільська обл. 
 видавн. справа 7226 
 історія 8075 
Туркменістан 
 міжнар. право 4157 
 політика 4157 
Угорське королівство 
 екон. інтегр. 7954 
 історія 7970 
Угорщина 
 історія 7954 
Україна 
 авіація 7993 
 автоінспекція 4769 
 автомоб. транспорт 4780 
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 автомобілебудування 4537 
 автор. право 4691 
 аграр. економіка 7034, 7044, 
  7047, 7056 
 аграр. п-ва 4244 
 аграр. право 5014 
 адм. право 4697, 4700-04, 4706, 
  4709, 4712-14, 4718, 4722-23, 
  4727, 4729, 4733, 4735-40, 4743, 
  4746, 4748, 4752, 4755, 4757-58, 
  4763, 4765-71, 4773-74, 4776, 
  4780, 4787, 4792-94, 4796-97, 
  4799, 4803, 4806, 4808, 4811-12, 
  4815, 4975, 4977 
 адм. судочинство 4715, 4789 
 адм. упр. 4787 
 антикриз. управління 4372 
 арбітраж. суди 4971 
 архів. справа 4812 
 банк. контроль 4796 
 банк. операції 4425 
 банк. справа 4372, 4376, 4397, 
  4399-400, 5686 
 банки 4057, 4395, 4413 
 банкрутство 4949 
 безпека руху 4735, 4740 
 бібл. інформ. обслуг. 3826, 4099 
 біологія 6060 
 бух. облік 7035, 7237, 7252, 7254 
 бюджет 5149 
 валеологія 4086 
 валют. контроль 4727 
 валют. політика 4381 
 валют. регулювання 4379 
 ветеринарія 7165 
 вибор. право 4814 
 вибор. системи 4148 
 вибори 4079, 4145 
 видавн. справа 7224-25 
 викон. мистецтво 7572 
 винахідн. право 4967 
 виправ.-труд. установи 4865 
 вища освіта 3780, 5385, 
  5475, 5495, 5497, 7920 
 вища пед. освіта 5381 
 вищі навч. закл. 5218 
 військ. авіація 5159 
 військ. історія 5158-59, 
  7993, 8012, 8047 

 військ. комісаріати 4729 
 військ. освіта 5216, 5557 
 військ. справа 5134, 5155, 5157 
 внутр. політика 4135, 4137, 
  4139-40, 4143, 4146-47, 4149 
 газ. пром-сть 3754 
 гендер. політика 4171 
 гендер. рівність 4756 
 геогр. ландшафти 7897 
 геодезія 5707 
 геоекономіка 7910 
 геохімія 5937 
 гідрологія 5953, 5973 
 гірн. справа 3990 
 госп. право 4713, 4908-10 
 готел. госп-во 7919 
 громад. сусп-во (соціологія) 4031 
 громади 4143 
 грош.-кредит. політика 4346 
 гроші 4362 
 демографія 4061, 4792, 8060 
 демократія 4145 
 держ. адм. упр. 5071, 5082-83, 
  5086, 5092, 5094, 5098, 5100, 
  5114-15, 5132, 5138, 5140, 5143 
 держ. банки 4808 
 держ. безпека 5148 
 держ. борги 4406 
 держ. контроль 5044, 5096 
 держ. контроль за відходами 5101 
 держ. політика 5074-75 
 держ. право 4753, 5093, 5106, 5150 
 держ. служба 4768, 4806, 5036-37 
 держ. упр. 4395, 4610, 4797, 
  4865, 4871, 4917, 5031-32, 
  5035, 5041-43, 5045, 5047, 
  5049-54, 5056, 5058, 5063, 
  5068-69, 5076-77, 5081, 5084-85, 
  5089, 5091, 5099, 5110, 5117, 
  5125, 5129, 5131, 5133-36, 5141, 
  5145, 5149, 5153, 5155 
 держ. фінанси 4360 
 державтоінспекція 5059 
 договір. право 4937 
 дозвілля 5598-600 
 екол. політика 5089 
 екол. право 5023-26 
 екологія 4317, 4776, 6069, 7912 
 екон. аналіз 4236 
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 екон. безпека 5080 
 екон. вчення 4241 
 екон. географія 7906, 7909-10,  
  7916, 7919-20 
 екон. геологія 5965 
 екон. політика 4444, 4525-26,  
  4529-30, 4538-39, 4541, 4543, 5035 
 екон. реформи 4535 
 екон. розв. 4220, 4322, 5085 
 економіка 4047, 4189, 4193, 
  4209, 4225, 4246, 4249, 4519, 
  4542, 4577, 4755, 4950, 
  5058, 5076, 5110, 7235 
 економіка п-в 7069 
 економіка прод. вир-ва 4338, 4445, 
  4532 
 економіка пром. вир-ва 4521-23 
 економіка сіл. госп-ва 4349, 4423, 
  4518, 4534 
 економіка трансп. та зв'язку 4432, 
  4520, 4524, 7327 
 економіка харч. пром-сті 4202 
 екосистеми 5614, 5633 
 експорт 4571-72 
 електроенергетика 3817 
 електроенергія 4793 
 енергетика 4538 
 етика 5214 
 етніч. меншини 8044 
 етнографія 4136 
 етнопедагогіка 5204 
 житл. буд-во (економіка) 4317 
 житл. госп-во (економіка) 4310 
 житл. право 4937 
 житл.-комун. госп-во 7906 
 житл.-комун. послуги 4935 
 журналістика 3831 
 загал. освіта 5231, 5243, 8046 
 зайнятість населення 4539 
 законодав. процес 4662 
 залізн. трансп. 3725, 4524, 4543, 
  4991, 7235 
 заощадження 4390 
 засоби мас. комунікації 3837, 4089, 
  4096, 4099, 4116 
 захист рослин 7100 
 земел. право 5008-11, 5013, 5017-19 
 земел. ресурси 5063 

 зерн. культури 7099 
 зернобоб. культури 7100, 7139 
 злочини проти власності 4840, 4893 
 злочини проти правосуддя 4895 
 зобов'яз. право 4941 
 зовніш. політика 4082, 4140, 4168,  
  4170, 4175-76 
 зовніш. торгівля 4577, 4579 
 зовнішньоекон. діяльн. 4352 
 інвестиції 5125 
 інвестиції (економіка) 4200-01, 
  4244, 4248, 4252, 4339, 4371, 
  4376, 4390, 4529, 4909 
 інновації 7001 
 інновації (економіка) 4200, 4202, 
  4223, 4244, 4251, 4288, 4301, 
  4521, 4595, 5041 
 інтелект. власність 4541, 4960 
 інформ. безпека 4767, 5084 
 інформ. політика 4082 
 інформ. право 4634 
 інформ. технології 4880 
 іпотека 4919, 5064 
 історіографія 7924, 7938, 7943-45, 
  7948-49, 7951 
 історія 7983, 7985-87, 7991-92, 
  7994, 7998-99, 8001-06, 8013, 
  8015-16, 8019, 8026, 8029, 
  8032, 8034, 8036-37, 8039, 
  8044-46, 8048-49, 8051, 8056-57, 
  8059-60, 8063, 8068, 8076-80 
 історія культури 7982 
 іхтіофауна 6080 
 канон. право 4658 
 католицизм 4042 
 комерц. банки 4412, 4585 
 кондитер. вир-во 4558 
 кондитер. пром-сть 8036 
 конкуренція 4558-59, 4562 
 конкуренція (економіка) 7344 
 консерв. вир-во 4517 
 конституц. право 4699, 4721, 
  4731, 4744, 4747, 4764, 
  4788, 4791, 4798 
 корпор. упр. 4525 
 корупція 4906 
 космонавтика 7001 
 кредит 5148 
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 кредит. спілки 4401, 4739 
 кредитування 4353, 4382 
 кримін. право 4686, 4821, 4823, 
  4837-38, 4847, 4867, 4871-72, 
  4879-82, 4884, 4889, 4894, 
  4898, 4901, 4905, 5098 
 кримін. процес 4860, 4866, 
  4877, 4896 
 кримін. судочинство 4832, 4835 
 кримін.-процесуал. право 4748, 
  4827, 4830 
 криміналістика 4824 
 кримінологія 4818, 4820 
 культура 5599-600 
 культурологія 3821, 5497, 5606 
 ліс. пром-сть 4571-72 
 лісівництво 7028 
 малий бізнес (підприємництво) 4058 
 малі п-ва 4353 
 маркетинг 7380 
 математика 5248 
 машинобудування 4519 
 металургія 4550, 7380 
 метеорологія 5955-56 
 митна служба 4700 
 митна справа 4570, 4737, 5082 
 міграц. право 4066 
 міграція 5114 
 міжбюджет. відносини 4373 
 міжнар. банки 4394 
 міжнар. відносини 4173, 8044, 8059 
 міжнар. екон. інтегр. 4182 
 міжнар. екон. співробітництво 4516, 
  4587, 4593, 4597-98 
 міжнар. економіка 4399, 4595 
 міжнар. право 4617, 4665, 
  4690, 4766, 4884 
 міжнар. співробітництво 4174 
 міжнар. торгівля 4445 
 міжнар. фінанси 4583, 4585 
 міліція 4743, 4803, 4823, 5146 
 місц. самоврядування 4815, 
  5060, 5088, 5116, 5121, 5142, 5154 
 мовознавство 5465, 7657, 7661, 
  7712, 7785-86 
 молодіж. рухи 4180 
 молоч. вир-во 4516 
 муз. культура 7553, 7576 

 муз. мистецтво 7586 
 музика 7554-55, 7568, 7570-71, 
  7582, 7584 
 муніцип. право 4695 
 народонаселення 4049, 4063, 4067 
 наук. дослідж. 8057 
 наук. установи 3600 
 наука 4736 
 нац. безпека 4178, 5066, 5087 
 нац. меншини 4138, 5420 
 нотаріат 4977 
 обл. універс. наук. б-ки 3821 
 олійно-жир. вир-во 7416 
 оподаткування 4357, 4360, 4366, 
  4403, 4951, 4953, 4957, 4965 
 оподаткування трансп. п-ва 4056 
 освіта 4016, 5167-68, 5214, 
  5221, 5233, 5248 
 охорона здоров'я 6169 
 палеонтологія 5980 
 парламент. право 4775, 4778 
 парламентаризм 4148 
 педагогіка 5168, 5184, 5201, 
  5217, 5223, 5226-27, 5236, 5598 
 пенсійне забезп. 7254 
 пенсійне страхування 4369 
 пенсійні реформи 4535 
 перекладознавство 7645 
 підприємництво 4189, 4342 
 податк. політика 7999, 8029 
 податк. служба 4712, 4718 
 позашк. освіта 4811 
 політ. влада 4122 
 політ. еліта 4142 
 політ. культура 4141 
 політ. партії 4177, 4182, 4639, 8063 
 політ. рухи 4181 
 політ. система 4144 
 політика 4130, 4178 
 початк. освіта 5265 
 прав. система 4618 
 права людини 4617, 4660, 
  4696, 4707, 4756, 
  4762, 4782, 4832 
 право 3826, 4610, 4614-15, 
  4625-26, 4632-33, 4636, 
  4639, 4645, 4647-50 
 право власності 4929, 4932 
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 право соц. забезп. 4993 
 правоохорон. органи 3927, 3993, 
  3997, 4703-04, 4746, 4756-57, 
  4763, 4770, 4889, 4998, 
  5112, 5150, 5218 
 прикордон. війська 5216 
 прикордон. служба 4012, 4799, 
  5156, 5186 
 природ. ресурси 7912 
 прокуратура 4747, 4752, 4833 
 прокурор. нагляд 4882 
 пром. п-ва 4193 
 проф. освіта 5350, 5420, 5465 
 профорієнтація 4277 
 психологія 3927, 3970, 3990, 
  3993, 3997, 4012, 4823 
 публіцистика 3838 
 радіомовлення 4089, 4096 
 регіон. економіка 4286, 4288, 
  4293, 4295, 4301, 4306, 
  4321-22, 4336, 4338-39, 4373, 5068 
 регіон. упр. 5046 
 редактор. справа 3837-38 
 реклама 4139 
 реліг. політика 4150 
 реліг. свідомість 4032 
 релігія 4033-34, 4771, 
  7983, 7985, 8076, 8080 
 ринок праці 4286 
 ріпак (олійні культури) 4559 
 роздріб. торгівля 4336 
 рятув. служба 3970 
 с.-г. п-ва 4382 
 селекція 7099, 7139 
 серед. освіта 5043 
 сіл. госп-во 3600, 4697, 
  7035, 7044, 7047 
 сіл. туризм 4303, 4723 
 сімейне виховання 5172 
 соц. допомога 4085 
 соц. етика 4031 
 соц. медицина 6175-76, 6606, 6646 
 соц. політика 4124 
 соц. процеси 4142 
 соц. психологія 4079 
 соц. страхування 4908, 5162 
 соціологія 3863, 3910, 4070, 
  4075, 4085-87, 4106, 4115, 4709 

 стандартизація 3817 
 статистика 4047, 4049, 4056-58 
 стратег. упр. 3744, 3780 
 страхування 4249, 4758, 5136, 5164 
 судноплавство 4432 
 судоустрій 4968, 4981, 5006, 5143 
 судочинство 4973-74 
 торгівля 3722, 4550 
 транскордон. співробітництво 4604 
 труд. міграція 5083, 8039 
 труд. право 4985, 4987-91, 
  4995-96, 4998, 5000-01, 5003-06 
 труд. ресурси 4259 
 туризм 4528, 4562, 5069, 7325, 7909 
 туризм (економіка) 4252, 4531 
 уніатство 4038 
 управління 3722, 3725, 3754, 5036 
 фармакологія 6241-42 
 фауна 5988, 6083, 6089, 6093 
 фіз. культура 7620 
 фіз. підготовка 7614 
 філософія 3839, 3847, 3857, 
  3863, 3895, 3898, 3903, 
  3910-11, 4016-17 
 фін. політика 4349 
 фін. право 4946-47, 4950-51, 
  4953, 4957-58, 4965 
 фін. ринок 4359, 4374, 5054, 5121 
 фін.-кредит. установи 4236 
 фінанси 4295, 4347, 4352, 
  4369-71, 4383, 4418, 4422-23 
 флора 6069 
 фольклор 7620 
 харч. п-ва 3744 
 хімія 5167 
 цивіл. право 4917, 4919-21, 
  4924, 4931, 4935, 4938, 
  4944, 4948, 4956, 4963, 5014 
 цивіл. процесуал. право 4970, 
  4972, 4975 
 цінні папери 4958 
 шахрайство 4861 
 юстиція 4976 
Український щит 
 геологія 5959, 5964 
Українські Карпати 
 екосистеми 6074 
 флора 6074 
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УНР 
 історія 8074 
УРСР 
 історія 8014, 8033, 8041 
 міліція 5070 
 освіта 8041 
УСРР 
 вища освіта 5474, 5477, 5513 
 іст. освіта 5513 
 історія 7941, 7995, 8070 
 кримін. право 4657 
 освіта 5273 
 охорона здоров'я 7995 
 проф.-техн. освіта 5361 
Франція 
 історія 7973, 8019 
 освіта 5215 
ФРН 
 реліг. виховання 5285 
Харків 
 архітектура 7541 
 водні ресурси 7902 
 екологія 7902 
 історія 8027 
 міграція 8027 
 музика 7579 
Харківська обл. 
 гідрологія 5978 
 екон. географія 7908 
 історія 8058, 8073 
 кооп. торгівля 8058 
 релігія 8073 
 туризм 7908 
 хлібопек. вир-во  7427 
Херсонська обл. 
 агропром. вир-во 7907 

 екон. географія 7907 
 серед. освіта 5307 
Хмельницька обл. 
 демографія 7913 
 екологія 7900 
 екон. географія 7913 
 місц. самоврядування 5104 
 природ.-госп. системи 7900 
Центральна Європа 
 геологія 5943 
 міжнар. фінанси  4588 
 палеонтологія 5979 
 право 4629 
Черкаси 
 архітектура 7540 
Чернівецька обл. 
 геосистеми 7922 
 екологія 7922 
 екон. географія 7918 
 земел. ресурси 7918 
Чернівці 
 гідрологія 5628 
 екологія 5628, 7904 
 природ. ресурси 7904 
Чернігівська обл. 
 навч. заклади 5240 
 театр 7560 
 труд. виховання 5240 
Чехословаччина 
 освіта 5188 
Чорне море 
 гідробіологія 6055 
Чорноморський регіон 
 міжнар. безпека 4169 
Ялтинський гірський амфітеатр,  
Автономна Республіка Крим 5634 
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