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ПЕРЕДМОВА 

"Літопис авторефератів дисертацій" — державний бібліографічний покажчик, 
призначений для поточного інформування про автореферати дисертацій, що захи-
щаються в наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття наукових 
ступенів доктора та кандидата наук. 

"Літопис авторефератів дисертацій" виходить щоквартально і відображає авто-
реферати дисертацій незалежно від їхнього обсягу, тиражу та способу друку. 

Бібліографічний запис містить: 
— порядковий номер запису; 
— заголовок бібліографічного запису; 
— бібліографічний опис; 
— номер державної реєстрації, за яким видання зареєстровано в Книжковій 

палаті України (подано в прямих дужках після бібліографічного опису); 
— індекс Універсальної десяткової класифікації (розташовано в правому ниж-

ньому кутку бібліографічного запису). 
Літопис укладено згідно з ГОСТ 7.61—90 "Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиогра-
фические указатели". 

Заголовок бібліографічного запису складається згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Сис-
тема стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 
запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання". 

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стан-
дартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Біблі-
ографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". 

Слова та словосполучення скорочено згідно з ДСТУ 3582—97 "Інформація та 
документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні 
вимоги та правила", ГОСТ 7.12—93 "Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила", ДСТУ 7093:2009 "Cистема стандартів з інфор-
мації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів 
і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11—2004 
(ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD)". 

Бібліографічні записи згруповано відповідно до таблиць "Розташування бібліо-
графічних записів у державних бібліографічних покажчиках на основі Універсальної 
десяткової класифікації" (Київ, 2013 р.). У середині кожного розділу записи розмі-
щено за рубриками: "На ступінь доктора наук" і "На ступінь кандидата наук", а все-
редині рубрик — за алфавітною послідовністю прізвищ авторів. 

У кожному номері літопису подано допоміжні покажчики: іменний та географічний. 
В іменному покажчику вміщено прізвища авторів, а також осіб, котрим присвяче-

но автореферати (персоналії). Автори з однаковими прізвищами та ініціалами об'єд-
нано в одній рубриці. Номери, віднесені до персоналій, подано в круглих дужках. 

Географічний покажчик містить найменування географічних об'єктів, розгля-
нутих у авторефератах дисертацій. 

Нумерація в "Літописі авторефератів дисертацій" суцільна впродовж року. На 
титульній сторінці в круглих дужках зазначено номери бібліографічних записів від-
повідного випуску. 

"Літопис авторефератів дисертацій" — довідково-бібліографічне видання, при-
значене бібліотекарям, бібліографам, і науковцям, які підвищують свій професійний 
рівень і цікавляться новими ідеями та напрямами в науці. 
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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь доктора 

1. Коцур Н. І. Становлення і розвиток гігієнічної науки в Україні (друга поло-
вина ХІХ — 20-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Коцур Надія Іванівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2012. — 40 с. — Бібліогр.: 
с. 31—37 (63 назви). — 100 пр. — [2012-0432 А] УДК 001:613(477)"18/19" 

На ступінь кандидата 

2. Вісин О. О. Винахідницька та експерементально-конструкторська діяльність 
Б. П. Грабовського (1901—1966) в контексті розвитку вітчизняної науки і техніки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія 

науки й техніки" / Вісин Олена Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2012-2220 А] УДК 001.891(477)(092) 

3. Глазунов Г. О. Професор А. М. Сліпанський (1896—1942) — вчений, педа-

гог, організатор аграрної науки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Глазунов Геннадій Опа-
насович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-

0343 А] УДК 001+63](477)(092) 

4. Козлова В. Я. Механізм впровадження інновацій на промислових підприємствах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Козлова Вікторія Янівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. 

техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(10 назв). — 120 пр. — [2012-1944 А] УДК 001.895:334.716 

5. Курбатська О. І. Діяльність члена-кореспондента ВАСГНІЛ Ф. Ф. Ейснера 
(1916—1986) у контексті розвитку вітчизняної зоотехнічної науки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 

Курбатська Олена Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — 

К., 2012. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2012-3644 А] УДК 001.89:636.082](477)(092) 

6. Сташкіна А. Ф. Еволюція наукової думки в організації садово-паркових ан-

самблів на Південному березі Криму (перша половина XVIII — початок XXI ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. 

наук" / Сташкіна Альона Федорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. 
б-ка. — К., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-2290 А] УДК 001.891:712.253(477.75)"17/20" 

7. Удовиченко С. М. Формування та використання інноваційної продукції аг-

рарної науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Удовиченко Світлана Миколаївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1347 А]

 УДК 001.895:338.43(477) 
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004 Комп'ютерна наука і технологія.  

Застосування комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

8. Боярчук А. В. Моделі, метод та інформаційна технологія вибору засобів за-

безпечення надійності Web-сервісів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Боярчук Артем Володимирович ; 

Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3057 А] УДК 004.052 

9. Гаркуша О. В. Моделі та методи діагностування компетентностей корис-

тувачів для забезпечення експлуатаційної готовності комп'ютерних систем : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. систе-

ми та компоненти" / Гаркуша Олена Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелект-

роніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-1815 А] УДК 004.05 

10. Гученко І. В. Метод і засіб управління зручністю використання програм-

них продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Гученко Інна Воло-

димирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). 

— 110 пр. — [2012-3512 А] УДК 004.055 

11. Дмитришин О. В. Методи і засоби блокового шифрування підвищеної 

стійкості на основі арифметичних операцій за модулем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 

Дмитришин Олександр Васильович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-2586 А] 

 УДК 004.056.55 

12. Ізварін І. В. Семантична база даних неструктурованих та структурованих 

документів з різноманітним реквізитним змістом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. і програм. забезп. обчисл. машин і 

систем" / Ізварін Ігор Вікторович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". 

— К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-0401 А] УДК 004.65:004.91 

13. Кравченко П. О. Модель та методи забезпечення послуг безпеки у ком-

бінованих інфраструктурах відкритих ключів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Кра-

вченко Павло Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-3337 А] 

 УДК 004.056.5 

14. Кузніченко В. С. Методи і технології комп'ютерної обробки складних сиг-

налів з ортогональним частотним розділенням у системах радіомоніторингу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. тех-

нології" / Кузніченко В'ячеслав Семенович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2833 А]

 УДК 004:621.396.96 

15. Лаврік О. С. Методи синтезу пристроїв керування із множинними джере-

лами кодів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Лаврік Олександр Сергійович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1553 А] УДК 004 
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16. Малафєєв Є. Є. Методи і інструментальні засоби обфускації алгоритміч-

ного забезпечення в системах захисту програмного забезпечення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 

компоненти" / Малафєєв Євген Євгенович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, 

[Публіч. АТ "АТ НДІ радіотехн. вимірювань" Держ. косм. агентства України]. — Х., 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2652 А]

 УДК 004.056.5 

17. Мамедов Р. С. Аналіз стійкості до атак протоколів квантової криптографії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи 

захисту інформації" / Мамедов Рахман Салман огли ; Держ. служба спец. зв'язку та 

захисту інформації України, Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2012-3146 А] 

 УДК 004.056.5 

18. Махмалі Саїдреза. Методи підвищення ефективності захисту інформації та 

корекції помилок при її передачі з застосуванням алгебри поліноміального 

множення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Махмалі Саїдреза ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 21 с., включ.обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3693 А] УДК 004.056.53 

19. Одейчук А. М. Методи та інформаційна технологія прогнозування неста-

ціонарних часових рядів з оцінкою ризику в інформаційних системах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 

Одейчук Андрій Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3735 А] УДК 

004:519.216.3 

20. Педан С. І. Моделі та методи інформаційної технології підтримки компе-

тентнісно-орієнтованого адаптивного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Педан Станіслав Іго-

рович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-3171 А] УДК 004 

21. Погонець І. О. Ентропійні методи та обчислювальні засоби ідентифікації 

станів об'єктів керування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Погонець Ігор Олегович ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Івано-Франків. приват. вищ. навч. закл. "Галиц. акад."]. — 

Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-2683 А] УДК 004.6 

22. Сергієнко В. В. Інваріанто-орієнтована інформаційна технологія незалеж-

ної верифікації програмного забезпечення інформаційно-керуючих систем критично-

го застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.13.06 "Інформ. технології" / Сергієнко Володимир Володимирович ; Нац. аеро-

косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0530 А] 

 УДК 004.052.42 

004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь доктора 

23. Паулін О. М. Методологічні основи проектування компонент комп'ютер-

них систем паралельної обробки багаторядних кодів з використанням природної 
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симетрії даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Паулін Олег Миколайович ; Одес. 

нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 

(54 назви). — 100 пр. — [2012-1625 А] УДК 004.272 

24. Сіра О. В. Математичне та інформаційне забезпечення логістичної системи 

управління в умовах багаторівневої невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Сіра Оксана 

Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 23—33 (91 назва). — 100 пр. — [2012-3825 А] УДК 004.272.43:005.932 

На ступінь кандидата 

25. Біайрак-К-Хатгут. Розробка та дослідження методів синтезу композицій-

них пристроїв керування на замовних матрицях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи і компоненти" / 

Біайрак-К-Хатгут ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. 

— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2539 А] 

 УДК 004.272.42 

26. Головинський А. Л. Розвиток архітектури та базового програмного за-

безпечення високопродуктивних обчислювальних комплексів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 

компоненти" / Головинський Андрій Леонідович ; НАН України, Ін-т кібернетики 

ім. В. М. Глушкова. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 

— 100 пр. — [2012-1446 А] УДК 004.272.43 

27. Лісовець В. Я. Моделювання та оптимізація паралельного пошуку інфор-

мації у файлах баз даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Лісовець Во-

лодимир Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 

120 пр. — [2012-0811 А] УДК 004.272.26 

28. Ліщина Н. М. Вдосконалення методів побудови та структурної організації 

паралельної пам'яті з впорядкованим доступом : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Лі-

щина Наталія Миколаївна ; Луц. ін-т розв. людини Вищ. навч. закл. "Відкритий 

міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — Луцьк, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0812 А] УДК 004.239+004.25 

29. Майків І. М. Методи і засоби створення контролерів послідовних інтер-

фейсів в апаратно реконфігурованих системах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Майків 

Ігор Мирославович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 150 пр. — [2012-2648 А] 

 УДК 004.27:004.436.2 

30. Мохаммад Салім Альмхаіді Аль Хабабсах. Архітектура та методи проек-

тування спеціалізованих процесорів на основі пам'яті з впорядкованим доступом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. 

системи та компоненти" / Мохаммад Салім Альмхаіді Аль Хабабсах ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-0455 А] УДК 004.2+004.31 

31. Нікітіна Т. С. Методи планування задач реального часу для бага-

тоядерних процесорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Нікітіна Тетяна Сергіївна ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-2033 А] УДК 004.272.43.031.43 

32. Хоцкіна В. Б. Автоматизація процесів керування технологічним комп-

лексом збагачення залізних руд з використанням моделей мереж Петрі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація про-

цесів керування" / Хоцкіна Валентина Борисівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. 

ун-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — 

[2012-2153 А] УДК 004.272.43:622.755 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь доктора 

33. Дороніна Ю. В. Інформаційна технологія побудови і вдосконалення моні-

торингових систем циклічного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Дороніна Юлія Валентинівна ; Се-

вастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—34 (36 назв). — 120 пр. — [2012-1480 А] УДК 004.32.04 

34. Лапчук А. С. Фізико-технічні основи надщільної оптичної реєстрації ін-

формації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.05 

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Лапчук Анатолій Степанович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т пробл. реєстрації інформації, НАН України]. — 

К., 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (73 назви). — 100 пр. — 

[2012-0797 А] УДК 004.355.085.22:004.085 

На ступінь кандидата 

35. Баришев Ю. В. Методи та засоби швидкого багатоканального хешування 

даних в комп'ютерних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Баришев Юрій Володи-

мирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-0649 А] УДК 004.31:004.424.47 

36. Бокоцей І. В. Цифрові та імпульсні нейроелементи для образних нейро-

комп'ютерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Бокоцей Ірина Віталіївна ; Вінниц. нац. техн. 

ун-т. — Вінниця, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-0661 А] УДК 004.383.8.032.26 

37. Глушенкова І. С. Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання 

станів просторово розподілених об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Глушенкова Ірина Сергіїв-

на ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 

2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1089 А]

 УДК 004.3 

38. Головко О. В. Математичне моделювання процесу розповсюдження по-

жежі в системах транспортної інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Го-

ловко Олександра Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. держ. 
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акад. залізн. трансп. М-ва інфраструктури України]. — Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0693 А] 

 УДК 004.358:614.842 

39. Панаско О. М. Вдосконалення технічних компонентів комп'ютерних си-

стем на основі альтернативних форм представлення логічних функцій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 

компоненти" / Панаско Олена Миколаївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 

2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2012-0895 А] УДК 004.3 

40. Пузиренко О. Ю. Комп'ютерні системи стеганографічної обробки і захисту 

інформації у цифровому звуковому мовленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Пузирен-

ко Олександр Юрійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 110 пр. — [2012-0502 А] УДК 004.383.3.056.5 

41. Тієкура І. Векторно-логічна інфраструктура вбудованого тестування циф-

рових систем на кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Тієкура Ів ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 

120 пр. — [2012-0981 А] УДК 004.3:512.643.32 

42. Трібрат М. І. Дослідження шляхів підвищення продуктивності кластерних 

систем із застосуванням відеоадаптерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Трібрат 

Михайло Ігорович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2012-1698 А] УДК 004.3 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь доктора 

43. Греков Л. Д. Методологічні основи створення георозподілених виробни-

чих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Ін-

форм. технології" / Греков Леонід Дмитрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2012. — 37 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 29—34 (51 назва). — 100 пр. — [2012-2359 А] УДК 004.415 

44. Лисицька І. В. Методологія оцінки стійкості блокових симетричних крип-

топеретворень на основі зменшених моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Лисицька 

Ірина Вікторівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 40 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 32—36 (46 назв). — 100 пр. — [2012-1987 А] УДК 004.45 

45. Халімов Г. З. Теоретичні основи універсального гешування за алгебрични-

ми кривими : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Халімов Геннадій Зайдулович ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (48 назв). — 100 пр. — [2012-0591 А] УДК 004.424.47 

На ступінь кандидата 

46. Буяльський В. М. Інформаційна технологія інтелектуальної контекстної 

ідентифікації моделей в автоматизованому проектуванні інтегрованої АСУ : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. тех-
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нології" / Буяльський Віктор Миронович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Чернігів. 

держ. ін-т економіки і упр.]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(33 назви). — 100 пр. — [2012-1796 А] УДК 004.414.2+004.896 

47. Гнатовська Г. А. Математичне моделювання та аналіз термоелектричних 

пристроїв у САПР критичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Гнатовська 

Ганна Арнольдівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 

2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2788 А] 

 УДК 004.4:621.396.6 

48. Задонцев Ю. В. Технологія інформаційної підтримки процесів професій-

ного навчання фахівців промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Задонцев Юрій Вік-

торович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2012-1130 А] УДК 004.4:377 

49. Карамишева А. Ю. Інформаційна технологія прогнозування нестаціонар-

них часових рядів у задачах управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Карамишева Анастасія 

Юріївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1144 А] УДК 004.4:519.216.3 

50. Лєншина Ю. М. Моделі та протоколи криптографічної підтримки послуг 

приватності з доказовим рівнем стійкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Лєншина 

Юлія Михайлівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 17 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 13—15 (23 назви). — 100 пр. — [2012-1983 А] УДК 004.4 

51. Мельник А. М. Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових 

завдань з керованою складністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мельник Андрій Миколайович ; Терно-

піл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 

— 150 пр. — [2012-1229 А] УДК 004.415 

52. Мельник О. Г. Методи та засоби побудови комп'ютеризованих систем 

прогнозування пожеж у житловому секторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Мельник 

Ольга Григорівна ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля М-ва надзв. ситуацій України]. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1584 А] УДК 004.415 

53. Насуро К. В. Моделі та засоби нейромережевої класифікації супутникових 

даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. 

та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Насуро Катерина Валеріївна ; Нац. 

авіац. ун-т. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. 

— [2012-2443 А] УДК 004.4:53.083.7 

54. Оганесян А. С. Методи, моделі та засоби обробки інформації в комп'юте-

ризованій системі визначення положення рульових поверхонь літаків : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 

компоненти" / Оганесян Артем Семенович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2012. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (27 назв). — 100 пр. — [2012-2445 А] 

 УДК 004.45:531.7 
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55. Петренко В. В. Інформаційна технологія психофізіологічного відбору кан-

дидатів на службу за контрактом в Збройні сили України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Петренко 

Володимир Віталійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2680 А] 

 УДК 004.4:159.923:355.21](477) 

56. Плосконос М. Ю. Покращення поперечних п'єзоелектричних перетворю-

вачів лінійних та вібраційних прискорень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Плосконос 

Микола Юрійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-0909 А] УДК 004.4 

57. Протасов С. Ю. Методи та засоби формування і комп'ютерної реалізації 

інтегральних макромоделей стаціонарних динамічних об'єктів з розподіленими па-

раметрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 

"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Протасов Сергій Юрійович ; Черкас. держ. 

технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-2688 А] УДК 004.4 

58. Таран В. М. Моделі і методи моніторингу та прогнозування зсувних про-

цесів Південного берега Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Таран Вікторія Миколаївна ; Черкас. 

держ. технол. ун-т, [Навч.-наук. комплекс ПВНЗ "Європ. ун-т"]. — Черкаси, 2012. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — 

[2012-2485 А] УДК 004.4:550.348.435(477.75) 

59. Федотова-Півень І. М. Метод підвищення швидкодії арифметичних 

пристроїв на основі суміщеного виконання операцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 

Федотова-Півень Ірина Миколаївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2012-1705 А]

 УДК 004.45 

60. Якименко І. З. Методи та алгоритми опрацювання інформаційних потоків 

в комп'ютерних мережах за умови застосування еліптичних кривих : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 

компоненти" / Якименко Ігор Зіновійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — [2012-1754 А]

 УДК 004.451.45.021:004.7 

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

На ступінь доктора 

61. Горбенко А. В. Методологічні основи та інформаційні технології створен-

ня гарантоздатних сервіс-орієнтованих Web-систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Горбенко Анатолій 

Вікторович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 

2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (54 назви). — 100 пр. — [2012-3083 А]

 УДК 004.738.5:004.75.052 

62. Іванешкін О. І. Методи і засоби оптимізації управління інформаційними 

потоками у вузлах мереж комутації пакетів і повідомлень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Іванешкін 

Олександр Іванович ; НАН України, М-во освіти, науки молоді та спорту України, 
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Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2012. — 36, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36 (23 назви). — 120 пр. — [2012-3564 А]

 УДК 004.75 

На ступінь кандидата 

63. Біньковська А. Б. Моделі та інформаційна технологія синтезу локальної 

комп'ютерної мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Біньковська Анжела Борисівна ; Нац. аеро-

косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дорож. 

ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-1392 А] УДК 004.7 

64. Дідук В. А. Моделі, методи та засоби розроблення архітектур реконфігу-

рованих гетерогенних комп'ютерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Дідук 

Віталій Андрійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Черкас. держ. технол. 

ун-т]. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-1475 А] УДК 004.722 

65. Зосімов В. В. Моделі і технології підвищення ефективності пошуку ре-

левантної інформації в Інтернеті з застосуванням індуктивних алгоритмів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 

технології" / Зосімов В'ячеслав Валерійович ; НАН України, М-во освіти і науки, 

молоді та спорту України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-0395 А] УДК 004.738.5 

66. Коваленко А. М. Моделі та методи побудови полівимірювальних 

комп'ютеризованих систем з одним мономорфним п'єзоперетворювачем : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. систе-

ми та компоненти" / Коваленко Анна Михайлівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — 

Черкаси, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2012-3601 А]

 УДК 004.75:681.5 

67. Кот Т. М. Метод проектування потоків завдань в системі OSS/BSS : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи 

автоматизації проектув. робіт" / Кот Тетяна Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 

120 пр. — [2012-0097 А] УДК 004.7 

68. Кудзіновська І. П. Методи прискореної маршрутизації потоків та керуван-

ня комутаційними пристроями в комп'ютерних мережах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 

компоненти" / Кудзіновська Інна Павлівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3342 А] УДК 004.715 

69. Матвієнко А. Т. Документально-інформаційне забезпечення туристичної 

галузі в Україні: соціально-комунікаційний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.02 "Документознав., архіво-

знав." / Матвієнко Анатолій Тихонович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-2430 А] УДК 004.7:338.48(477) 

70. Мохаммад А. С. Методи та засоби управління передачею даних у без-

провідних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Мохаммад Амін Салех ; 
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Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3715 А] УДК 004.728.5 
71. Толстікова О. В. Методи визначення аномалій трафіку та ефективності 

обміну даними у комп'ютерних мережах на основі інтелектуальних технологій : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. 
системи та компоненти" / Толстікова Олена Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 
2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3870 А] 

 УДК 004.7.056 
72. Філіппенко І. В. Моделі та методи проектування систем на кристалах для 

радіочастотної ідентифікації з кодовим розділенням каналів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та ком-
поненти" / Філіппенко Інна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 
2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0584 А] 

 УДК 004.78 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь кандидата 

73. Двоєглазова М. В. Управління інтеграцією інформаційних систем підп-
риємства та проектів розвитку машинобудівної галузі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Двоєглазова 
Марина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Чернігів. держ. ін-т економіки і 
упр.]. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2012-2369 А]
 УДК 004.896:621 

74. Джулій А. В. Методика оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної 
системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Ін-
форм. технології" / Джулій Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(21 назва). — 100 пр. — [2012-0716 А] УДК 004.891.3 

75. Єпік М. О. Гібридна експертна система моніторингу забруднення атмосфе-
ри на металургійному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Єпік Марина Олександрівна ; До-
нец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2012-1128 А] УДК 004.89:[502.3:504.5:669.013 

76. Маркозов Д. О. Моделі та інформаційна технологія управління багатоно-
менклатурними запасами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Маркозов Дмитро Олександрович ; Нац. аеро-
косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дорож. 
ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-3147 А]
 УДК 004.832 

77. Машевська М. В. Нейронечіткі моделі для оцінювання біокомфорту у ма-
лоповерхових будинках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Машевська Марта Воло-
димирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2853 А] УДК 004.832.3:519.711 

78. Мінаєва Ю. І. Інформаційна інтелектуальна технологія формування порт-
фелю цінних паперів в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мінаєва Юлія Іванівна ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2012-1239 А] УДК 004.855:336.763 
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79. Міроненко Д. С. Автоматизована система обліку і планування обробки ме-

талу різанням : (на прикл. Маріупол. з-ду важкого машинобуд.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 

Міроненко Дмитро Сергійович ; Донец. нац. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. 

держ. техн. ун-т"]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-0868 А] УДК 004.896:621 

80. Морозова О. І. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в си-

стемах індивідуального навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Морозова Ольга Ігорівна ; Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2012. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1597 А] УДК 004.89:004.82 

81. Музика І. О. Інформаційна технологія підтримки рішень для автоматизо-

ваного керування буровибуховими роботами з мінімізацією енерговитрат : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 

Музика Іван Олегович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [ДВНЗ "Криворіз. 

нац. ун-т"]. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-3716 А] УДК 004.896:622 

82. Русакова Н. Є. Моделювання мозкоподібних структур та їх застосування в 

штучному інтелекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Русакова Наталія Євгенівна ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(24 назви). — 100 пр. — [2012-3388 А] УДК 004.8:519.71 

83. Федчишин Р. А. Інформаційні технології активізації процесу навчання з 

використанням когнітивної моделі інтелектуального агента : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Федчишин 

Роман Адамович ; Укр. акад. друкарства, [Н.-д. вироб. центр стратег. дослідж. еко-

біо-техн. систем]. — Львів, 2012. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—25 (25 назв). 

— 120 пр. — [2012-0999 А] УДК 004.81:159.953.5 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

84. Березький О. М. Аналіз і синтез зображень на основі теорії алгебро-

топологічних структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Березький Олег Миколайо-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2012. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (42 назви). — 100 пр. — [2012-2207 А] 

 УДК 004.932.2 

85. Смеляков К. С. Моделі та методи сегментації зображень об'єктів нерегу-

лярного виду для автономних систем технічного зору : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-

ди" / Смеляков Кирило Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. ун-т 

Повітр. сил ім. Івана Кожедуба М-ва оборони України]. — Х., 2012. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (47 назв). — 100 пр. — [2012-2105 А] 

 УДК 004.942+004.93 

На ступінь кандидата 

86. Бабушкін О. А. Знанняорієнтована інформаційна технологія для підтримки 

прийняття рішень при створенні складальних пристроїв у авіабудуванні : автореф. 



   

 
16 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. тех-

нології" / Бабушкін Олександр Анатолійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-0648 А] УДК 004.9:629.7.01 

87. Березовський А. А. Стохастичні моделі станів об'єкта в САПР технології 

поверхневої обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Березовський Анатолій 

Анатолійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2012-3436 А] УДК 004.942:004.896 

88. Верхола Б. М. Інформаційні технології розповсюдження мультимедійних 

даних за принципами диференціального обслуговування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Верхола Бог-

дан Михайлович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1424 А] УДК 004.9 

89. Гайченя О. В. Розробка методу формування початкових даних комп'ютер-

ної вантажної програми судна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Гайченя Олександр Вікторович ; 

Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-3490 А] УДК 004.9:656.61.053.43 

90. Дейнеко Ж. В. Методи аналізу нестаціонарних самоподібних часових рядів, 

що засновані на дискретному вейвлет-перетворенні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / 

Дейнеко Жанна Валентинівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3093 А]

 УДК 004.942 

91. Довгаль Д. О. Геометричне моделювання процесу руйнування гірничого 

масиву планетарно-торовими виконавчими органами гірничих машин : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, 

інж. графіка" / Довгаль Денис Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 

техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-0722 А] УДК 004.92:622 

92. Житарюк А. Г. Формалізовані концептуальні моделі предметних інфор-

маційних систем та обчислювальні методи їх аналізу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-

ди" / Житарюк Анастасія Геннадіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0726 А] 

 УДК 004.942 

93. Кожухов О. М. Обчислювальні методи обробки зображень для оцінки 

місцезнаходження об'єктів зі слабким блиском : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Ко-

жухов Олександр Михайлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 19 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2012-2620 А] УДК 004.932 

94. Кокарєва Я. А. Аналітичні та комп'ютерні моделі поверхонь конгруенцій 

першого порядку прямих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Кокарєва Яна Андріївна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — 

Донецьк, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1160 А]

 УДК 004.92 
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95. Кузьма К. Т. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при 

управлінні навчальним процесом у вищих закладах освіти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кузьма Кате-

рина Теодозіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2012-1971 А]

 УДК 004.942:378.07 

96. Кульчицька Х. Б. Інформаційна технологія корекції зображення на основі 

моделі перетворення колірних даних у видавничій системі : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кульчицька 

Христина Богданівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-0784 А] УДК 004.925.5:655.027 

97. Купчак М. І. Адаптивне перетворення часової структури мовного сигналу 

для задач сповільнення темпу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Купчак Марія Іванівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2836 А] УДК 004.934 

98. Курзанцева Л. І. Дослідження та розробка адаптивного людино-машин-

ного інтерфейсу для навчально-тренувальних цілей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 

Курзанцева Лариса Ігорівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — 

К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-3343 А] УДК 004.9 

99. Лан Чуньлінь. Методології та програмні засоби класифікації природомов-

них текстових документів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Лан Чуньлінь ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 150 пр. — [2012-3345 А] УДК 004.91 

100. Лиса Н. К. Інформаційні та лазерні технології контролю концентрації про-

дуктів згорання в енергоблоках електростанцій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Лиса Наталія Кор-

неліївна ; Укр. акад. друкарства, [Н.-д. вироб. центр "Центр стратег. дослідж. еко-біо-

техн. систем"]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 

100 пр. — [2012-1986 А] УДК 004.9:621.317 

101. Лутай Л. М. Методи та інформаційна технологія синтезу компонентної 

структури технічної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Лутай Людмила Миколаївна ; Нац. аеро-

косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2012. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-2244 А] УДК 004.9:621 

102. Мотильов К. І. Інформаційні технології підвищення точності визначення 

параметрів положення та руху літальних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Мотильов Костянтин 

Ігорович ; Донец. нац. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — До-

нецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0875 А]

 УДК 004.9:629.7.018.7 

103. Муха Т. О. Прикладні програмні засоби моделювання процесу тепло-

відведення кипінням і випаровуванням в електронних пристроях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. 
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обчисл. машин і систем" / Муха Тарас Орестович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3363 А]

 УДК 004.942:519.876.5 

104. Назаренко О. М. Інформаційна технологія формування систем оцінки 

якості поліграфічних видань на основі моделі якості книги : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Назаренко 

Олег Михайлович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2255 А] УДК 004.921 

105. Назаренко Т. М. Моделі та метод інформаційної технології планування 

комунікацій в управлінні діяльністю науково-виробничого підприємства : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 

Назаренко Тетяна Миколаївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т". — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. 

— [2012-2256 А] УДК 004.942:005.3 

106. Назарова О. С. Синтез і дослідження систем керування електропривода-

ми станів холодної прокатки з використанням комплексу взаємопов'язаних моделей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Елект-

ротехн. комплекси та системи" / Назарова Олена Сергіївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, 

[Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-1256 А] УДК 004.94:621.771-83-52 

107. Ніцин Д. О. Розпізнавання фрактальних об'єктів за низькоконтрастними 

зображеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 

"Приклад. геометрія, інж. графіка" / Ніцин Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архіт., [Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі]. — К., 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2012-0464 А] УДК 004.925.8 

108. Перпері А. О. Математичне моделювання та еволюційна оптимізація тех-

нологічних процесів із зв'язаними операціями в САПР : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. 

робіт" / Перпері Алла Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-0489 А] 

 УДК 004.942 

109. Резніченко Ю. С. Нечіткі моделі та методи прийняття рішень в автома-

тизованій системі підготовки оператора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Резніченко Юлія Сергіївна ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-1300 А] УДК 004.9:007.51 

110. Романюк О. В. Методи та засоби формування зображень рельєфних по-

верхонь у системах комп'ютерної графіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Романюк 

Оксана Володимирівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: 17—20 (39 назв). — 100 пр. — [2012-0939 А] УДК 004.925 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

111. Біленький О. Ю. Організаційно-економічний механізм стратегічного ро-

звитку комбікормової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Біленький Олексій 
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Юрійович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. 

— Донецьк, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (75 назв). — 150 пр. — 

[2012-1061 А] УДК 005.2:636.085.55 

112. Бурова Т. А. Моніторинг та діагностика діяльності підприємств харчової 

промисловості: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бурова Тетяна 

Андріївна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлин-

ського]. — Херсон, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (38 назв). — 

100 пр. — [2012-2215 А] УДК 005.52:664 

113. Верба В. А. Управлінське консультування розвитку підприємств : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами" / Верба Вероніка Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 

(53 назви). — 100 пр. — [2012-3298 А] УДК 005.572:658.11 

114. Гринько Т. В. Механізм управління адаптивним інноваційним розвитком 

промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гринько Тетяна Валеріївна ; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 25—29 (36 назв). — 100 пр. — [2012-3085 А] УДК 005.591.6:334.716 

115. Дєєва Н. Е. Корпоративне управління в умовах розвитку фінансового 

ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Дєєва Наталія Едуардівна ; НАН України, Ін-т економіки 

пром-сті. — Донецьк, 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (42 назви). — 

100 пр. — [2012-3095 А] УДК 005.35:336.76 

116. Зборовська О. М. Логістична система управління потоковими процесами 

металургійного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зборовська Ольга Михайлівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда 

Нобеля]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(44 назви). — 150 пр. — [2012-0733 А] УДК 005.932:669.013 

117. Касьянова Н. В. Управління розвитком підприємства на основі куму-

лятивного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Касьянова Наталія Віталіївна ; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—33. — 100 пр. — [2012-1149 А] УДК 005.3 

118. Коваленко О. В. Формування механізму попередження загрози банкрутства 

на підприємствах металургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коваленко Олена Валеріївна ; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Донецьк, 2012. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2012-1938 А] 

 УДК 005.334:336.279 

119. Руденко С. В. Проектно-орієнтоване управління станом навколишнього 

середовища в територіальних еколого-економічних системах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Ру-

денко Сергій Васильович ; Нац. транспорт. ун-т, [Одес. нац. мор. ун-т]. — К., 2012. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (55 назв). — 100 пр. — [2012-2696 А] 

 УДК 005.6:502.1 
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120. Штангрет А. М. Методологія управління економічною безпекою під-

приємств авіаційної галузі на принципах економіки знань : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Штангрет 

Андрій Михайлович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—41 (56 назв). — 150 пр. — [2012-0079 А] УДК 005.934:[338.45:629.73 

На ступінь кандидата 

121. Авдющенко А. С. Моделювання процесу підтримки прийняття управлін-

ських рішень за оцінкою результативності функціонування гірничорудних підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. ме-

тоди, моделі та інформ. технології в економіці" / Авдющенко Анна Сергіївна ; НАН 

України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Міжнар. наук.-навч. центр. 

інформ. технологій та систем, [Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т"]. — К., 2012. 

— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2012-0282 А] УДК 005.53:658 

122. Ангелко І. В. Тіньова діяльність у господарській системі України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 

історія екон. думки" / Ангелко Ірина Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). 

— 100 пр. — [2012-1366 А] УДК 005.966.1:338.1](477) 

123. Андрієнко І. А. Координація управлінських процесів на підприємстві на 

основі рефлексивно-ієрархічного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Андрієнко Ігор Аль-

бертович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Донец. ун-т еконо-

міки та права]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (11 назв). — 120 пр. — [2012-1764 А] УДК 005.3 

124. Антошко Т. Р. Механізм впровадження корпоративної соціальної відпові-

дальності на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Антошко Тарас Рома-

нович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2012-0201 А] УДК 005.35:334.716 

125. Бардадим О. І. Мотивація креативності новаторів у промисловості : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, 

економіка праці, соц. економіка і політика" / Бардадим Ольга Ігорівна ; Харків. нац. 

екон. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2012-3424 А] УДК 005.32:331.101.3 

126. Белоцький О. О. Методи та інформаційна технологія багатокритеріаль-

ного оцінювання стратегій розвитку підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Белоцький Олексій 

Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 

[Держ. п-во "Н.-д. технол. ін-т приладобудування", Держ. косм. агентство України]. — 

Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3048 А]

 УДК 005.52:004 

127. Бєлоусова К. І. Стратегічне позиціонування промислового підприємства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Бєлоусова Ксенія Ігорівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2012-1777 А] УДК 005.21 

128. Бірюков О. В. Контекстна оцінка компетентності команди управління 

проектом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. 
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проектами та прогр." / Бірюков Олег Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., 

[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2012-2332 А] УДК 005.8 

129. Боярська М. О. Управління інноваційними процесами на промислових 

підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Боярська Марія Олександрівна ; Харків. 

нац. екон. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-1408 А] УДК 005.591.6:351.824.1(477) 

130. Бриль І. В. Стратегія управління інтелектуальним капіталом підприємст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Бриль Ірина Василівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 

— Донецьк, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-0309 А] УДК 005.336.4:005.21 

131. Бутенко Д. С. Оцінка результативності інноваційної діяльності підприємства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Бутенко Дар'я Сергіївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0005 А] 

 УДК 005.342 

132. Вишневська М. К. Моделі та методи формування методичного та орга-

нізаційного забезпечення програм інноваційного розвитку регіону : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / 

Вишневська Марія Костянтинівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Нац. металург. акад. 

України]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 

100 пр. — [2012-3067 А] УДК 005.8:332.122 

133. Власова О. М. Формування системи управління економічною адаптив-

ністю коксохімічного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Власова Ольга Михайлівна ; 

НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2012. 

— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2012-0676 А] 

 УДК 005.2:66.092.89.013 

134. Войнаш Л. Г. Удосконалення управління персоналом: формування кад-

рової політики в контексті конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Войнаш Лідія Герасимівна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки 

"Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3481 А] 

 УДК 005.95:334.735](477) 

135. Гладка О. М. Стратегічні віхові рішення в проектах девелопменту неру-

хомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. 

проектами та прогр." / Гладка Олена Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-

димира Даля. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-1821 А] УДК 005.8:347.214.2 

136. Головчан А. І. Туристичні дестинації: теоретико-методичні основи фор-

мування та механізми оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Головчан Анастасія Ігорівна ; 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-0205 А]

 УДК 005.51:338.48 
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137. Григораш І. О. Формування та розвиток системи управління під-

приємством на засадах контролінгу : (за матеріалами фармац. п-в України) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 

п-вами" / Григораш Ірина Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2012-2575 А] УДК 005.93 

138. Гугул О. Я. Управління розвитком персоналу на засадах консалтингу : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами" / Гугул Оксана Ярославівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 180 пр. — [2012-0703 А] 

 УДК 005.95 

139. Данильченко М. Ю. Формування стратегії управління вартістю конди-

терських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Данильченко Михайло Юрійович ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 150 пр. — [2012-3310 А] УДК 005.21:664.68 

140. Долгова Н. Г. Методи та інструментальні засоби управління девелоперсь-

кими проектами на передінвестиційній стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Долгова Наталя 

Геннадіївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-1478 А] УДК 005.3 

141. Дорошенко С. О. Технологія інформаційної підтримки управління бага-
тономенклатурним машинобудівним виробництвом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Дорошенко Станіслав 

Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-1121 А] УДК 005.57:621 

142. Дубінський С. В. Управління персоналом машинобудівного підприємства 
на засадах аутсорсингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дубінський Сергій Володимирович ; 

Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3099 А] 
 УДК 005.95/.96:658.1 

143. Жемба А. Й. Економіко-організаційні основи розвитку природоресурс-

ного менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 

Жемба Алла Йосипівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — 
Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2012-1893 А] УДК 005:330.15 

144. Жигалкевич Ж. М. Створення інноваційно-технологічних кластерів на 

основі машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жигалкевич Жанна Ми-

хайлівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-0725 А] УДК 005.591.6:621 

145. Зеленко О. О. Теоретико-методичні засади формування стратегії со-

ціальної відповідальності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і 

політика" / Зеленко Олена Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(25 назв). — 100 пр. — [2012-0392 А] УДК 005.35 
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146. Івченко Є. А. Формування маркетингової стратегії промислового під-

приємства з використанням ситуаційного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Івченко Євген 

Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1918 А] 

 УДК 005.21:658.8 

147. Калініченко О. І. Теоретико-методичні аспекти управління конкуренто-

спроможністю підприємств залізничого транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Калініченко 

Олег Ігорович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0741 А] УДК 005.332.4:656.2.078.8 

148. Кіпа М. О. Організаційно-методичне забезпечення реструктуризації ма-

шинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кіпа Марина Олександрівна ; Харків. нац. 

екон. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 

— [2012-3588 А] УДК 005.591.4:621 

149. Кіртока Р. Г. Підвищення ефективності використання ресурсного потен-

ціалу промислових підприємств у нестабільному середовищі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Кіртока Руслан Гордійович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3589 А] УДК 005.96:334.716 

150. Кісіль М. Ю. Формування стратегічного менеджменту в сільськогоспо-

дарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кісіль Микола Юрійович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Класич. при-

ват. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-0213 А] УДК 005.21:631.11 

151. Климаш Н. І. Управління ефективністю діяльності підприємств кондитер-

ської промисловості з позиції вартісно-орієнтованого підходу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Климаш Наталія Іванівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 1 20 пр. — [2012-0751 А] 

 УДК 005.61:664.68 

152. Коваленко А. Д. Вартісно-орієнтоване управління розвитком підприємства : 

(за матеріалами лізинг. компаній України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Коваленко Антон 

Дмитрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0755 А]

 УДК 005.412 

153. Козир Б. Ю. Удосконалення моделей управління програмами створення 

та розвитку морських кластерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Козир Борис Юрійо-

вич ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2012. — 

16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2821 А] 

 УДК 005.8:656.6 

154. Криворучко А. С. Управління витратами на персонал як основа забезпе-

чення ефективності діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Криворучко Альона 

Сергіївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-3128 А] УДК 005.95:005.932.5 

155. Криль Я. М. Вузькофункціональний підхід в управлінні економічною 

безпекою підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / Криль Ярослав Мико-

лайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбас. нац. акад. буд-ва і 

архіт.]. — Луганськ, 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-2976 А] УДК 005.934 

156. Кудлай В. С. Формування організаційної структури в системі управління 

підприємством побутового обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кудлай Віталій Стані-

славович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 100 пр. — [2012-0098 А] УДК 005.3:64 

157. Ланда О. О. Управління якістю туристичного продукту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Ланда Ольга Олександрівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. 

— Львів, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-3656 А] УДК 005.6:338.48 

158. Липова О. Ю. Управління системою інвестування в основний капітал 

підприємства машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Липова Олена Юріївна ; Дніпро-

петров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-0806 А] УДК 005.3:330.32:621 

159. Лиса С. С. Управління логістичними ланцюгами торговельних мереж : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами" / Лиса Світлана Сергіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-1201 А] 

 УДК 005.932 

160. Ліганенко І. В. Організаційно-економічний механізм розвитку виробни-

чого підприємства в умовах стратегічних змін : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ліганенко Ірина 

Віталіївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. 

політехн. ун-т]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-0221 А] УДК 005.21 

161. Логвіненко Є. І. Організаційне забезпечення управління інноваційною 

діяльністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Логвіненко Євген Іванович ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1995 А] УДК 005.342 

162. Лойко Д. М. Формування інноваційної стратегії швейних підприємств на 

ринку брендового одягу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лойко Дар'я Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 

технологій та дизайну. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (31 назва). — 100 пр. — [2012-0102 А] УДК 005.342:687.053 

163. Мазур С. А. Стратегічні напрями реструктуризації економіки регіону в 

умовах регіоналізації та глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продукт. сил. і регіон. економіка" / Мазур Сергій 
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Анатолійович ; Чернігів. держ. технол. ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — Чернігів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3674 А] УДК 005.591.4:332.14 

164. Малюкіна А. О. Оцінка якості трудового потенціалу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.07 "Демографія, економіка 
праці, соц. економіка і політика" / Малюкіна Анастасія Олександрівна ; Харків. нац. 
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підприємств торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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(12 назв). — 100 пр. — [2012-3734 А] УДК 005 
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та упр. нац. госп-вом" / Омельченко Валерія Юріївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2012-3740 А] УДК 005.332.4:629.78](477) 
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173. Печериця Ю. В. Стратегічний аналіз як основа формування та реалізації 
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збалансованої системи показників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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ханізм її забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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185. Смачило І. І. Механізм управління сталим розвитком підприємств  

харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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номіка та упр. п-вами" / Ткешелашвілі Марина Леванівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — 
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номічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльн." / Чорна Анжела 

Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3265 А] 

 УДК 005.922.1:330.14 

198. Шаманська О. І. Управління ресурсним потенціалом підприємств лікеро-

горілчаної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шаманська Олена Ігорівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2012-1356 А] 

 УДК 005.5:663.83 

199. Янковець Т. М. Механізм розвитку інноваційного потенціалу підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Янковець Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-0119 А] УДК 005.9:330.341.1 
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200. Янченко Н. В. Адаптивне управління підприємствами залізничого транс-

порту в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Янченко Наталія Вікторівна ; Укр. 

держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-1757 А] УДК 005.3:656.2 

201. Яремова М. І. Формування економічної безпеки сільськогосподар-

ських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яремова Марина Іванівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 120 пр. — [2012-3033 А]

 УДК 005.21:631.11 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

202. Микийчук М. М. Метрологічне забезпечення якості продукції на стадії 

виготовлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Микийчук Микола 

Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—35 (32 назви). — 100 пр. — [2012-2988 А] УДК 006.83 

203. Народницький Г. Ю. Основи забезпечення єдності вимірювань об'єму та 

рівня речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Народницький 

Геннадій Юрійович ; М-во екон. розв. і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т 

метрології". — Х., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—31. — 100 пр. — [2012-2442 А]

 УДК 006.9 

На ступінь кандидата 

204. Білецька Я. О. Формування якості зефіру з використанням еламіну 

та ягідних пюре : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 05.18.15 "Товарознав. харч. продуктів" / Білецька Яна Олександрівна ; Харків. 

держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-2540 А] УДК 006.83:664.144 

205. Водотика С. В. Удосконалення методів оцінювання невизначеності вимі-

рювань під час калібрування засобів вимірювальної техніки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та 

метрол. забезп." / Водотика Сергій Володимирович ; М-во екон. розв. і торгівлі Ук-

раїни, Нац. наук. центр "Ін-т метрології", [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1803 А]

 УДК 006.91:681.2.089 

206. Гусєва О. В. Удосконалення методів вимірювання електричних величин у 

системі електропостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Гусєва Олена 

Вікторівна ; Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті. — Севастополь, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3511 А] 

 УДК 006.9:621.31 

207. Міхалєва М. С. Розвиток нормативно-технічного забезпечення оператив-

ного визначення характеристик рідин для конролю стічних вод : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифі-
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кація та метрол. забезп." / Міхалєва Марина Станіславівна ; Нац. ун-т "Львів. по-

літехніка". — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-2855 А] УДК 006:628.3 

208. Моісєєв Д. В. Підвищення точності вимірювань гама-випромінювання при 

радіаційному контролі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Моісєєв Дмитро 

Володимирович ; М-во енергетики та вугіл. пром-сті України, Севастопол. нац. ун-т 

ядер. енергії та пром-сті. — Севастополь, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (24 назви). — 100 пр. — [2012-0872 А] УДК 006.91:539.166 

209. Москаленко М. В. Удосконалення методів оцінки якості метрологічного 

контролю засобів вимірювальної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 

Москаленко Марина Володимирівна ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології", [Укр. інж.-

пед. акад.]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3714 А]

 УДК 006.9 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

210. Кравченко О. В. Культурна політика України: культурологічні аспекти 

концептуалізації та репрезентації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра куль-

турології : спец. 26.00.04 "Укр. культура" / Кравченко Олександр Васильович ; М-во 

культури України, Харків. держ. акад. культури. — Х., 2012. — 33 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 26—30. — 100 пр. — [2012-2972 А] УДК 008(477) 

211. Пучков А. О. Поетика античної архітектури : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Пучков Андрій Олександрович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського, [Ін-т пробл. сучас. мистецтва Нац. акад. мистецтв України]. — 

К., 2012. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (50 назв). — 100 пр. — [2012-3185 А] 

 УДК 008:72.032 

На ступінь кандидата 

212. Васюк А. В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001—2010 рр.): 

українознавчий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 09.00.12 "Українознавство" / Васюк Анатолій Валерійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-0086 А] УДК 008(477+438)"2001/2010" 

213. Жердєва А. М. Легенда як специфічна форма культурної свідомості : (на 

матеріалі крим. текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культоро-

логії : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Жердєва Анастасія Михайлівна ; 

Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2012-3545 А] УДК 008:398.222(477.75) 

214. Магаляйш де Соуза Остапенко С. А. Сучасні трансформації мультику-

льтуральної стратегії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 

[спец.] 26.00.02 "Світ. культура і міжнар. культ. зв'язки" / Магаляйш де Соуза Оста-

пенко Світлана Анатоліївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферо-

поль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3672 А] 

 УДК 008-049.34-029:088(100) 
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215. Старкова Г. В. Міф у кіберпросторі: лудологічні аспекти неоміфології в 
сучасній культурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 
спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Старкова Ганна Володимирівна ; М-во 
культури України, Харків. держ. акад. культури. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3221 А] УДК 008:004.738.5 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь доктора 

216. Стрішенець Н. В. Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми 
США (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
іст. наук : спец. 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Стріше-
нець Надія Володимирівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. 
— К., 2012. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (38 назв). — 110 пр. — [2012-1686 А] 

 УДК 025.4.02/.03(73)"19/20" 

На ступінь кандидата 

217. Горова С. В. Періодичні електронні видання в системі бібліотечних ін-
формаційних ресурсів : (на базі аналізу інтернет-видань кінця ХХ — початку ХХІ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 
"Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Горова Світлана Валеріївна ; НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1831 А] УДК 025.5:[070:004]"19/20" 

218. Колесникова Т. О. Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умо-
вах інформатизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. кому-
нікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Колесни-
кова Тетяна Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. 
— Х., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 15—19 (34 назви). — 100 пр. — [2012-1162 А]
 УДК 027.7:316.28:004 

06 Організації загального типу 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 

219. Боротканич Н. П. Відображення освоєння космічного простору засобами 
музейної експозиції : (на прикл. Музею космонавтики ім. С. П. Корольова) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'ят-
кознав." / Боротканич Наталія Петрівна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток 
історії та культури, Центр пам'яткознав. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2012-0664 А] УДК 069.51:629.78](477) 

220. Ромадін С. В. Бронепоїзди в Україні як пам'ятки історії і техніки : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнав. 
Пам'яткознав." / Ромадін Сергій Володимирович ; НАН України, Укр. т-во охорони 
пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознав. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — [2012-2273 А] УДК 069.5:623.438.5](477) 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь доктора 

221. Пенчук І. Л. Телебачення для дітей в Україні: інформаційно-емоційний і 
змістовно-тематичний потенціал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук 
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із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Пенчук Інна 
Леонідівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 
(41 назва). — 100 пр. — [2012-3172 А] УДК 070.1:796-053.2](477) 

222. Пономаренко Л. Г. Морально-етичний дискурс мас-медіа початку XXI ст. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 
"Теорія та історія журналістики" / Пономаренко Людмила Григорівна ; Класич. при-
ват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (55 назв). — 100 пр. — 
[2012-3180 А] УДК 070.1:179.1]"20" 

223. Чекмишев О. В. Моніторинг ЗМІ в системі соціальних комунікацій: істо-
рико-теоретичний та прагматичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / 
Чекмишев Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т жур-
налістики. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (29 назв). — 100 пр. — [2012-
1014 А] УДК 007:316.77 

На ступінь кандидата 

224. Бессараб А. О. Періодичні наукові фахові видання у сфері сучасної нау-
кової комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-
мунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Бессараб Анастасія 
Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3049 А] УДК 050+070]:001 

225. Білявська Т. М. Мовні питання на сторінках часопису "Зоря" (1880—
1897 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Білявська Тетяна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва 
освіти і науки, молоді та спорту України, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлин-
ського]. — Запоріжжя, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2012-1390 А] УДК 070:811.161.2'38"1880/1897" 

226. Дяченко І. М. Типологічна парадигма гендерно маркованих журналів в 
Україні кінця XX — початку XXI ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Дяченко 
Ірина Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-3101 А] УДК 070.489(477)"199/200" 

227. Звелідовська Л. І. Контент авторських шпальт сучасних іспанських 
письменників Хав'єра Маріяса, Рози Монтеро та Артуро Переса-Реверте : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія 
та історія журналістики" / Звелідовська Леся Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв). — 100 пр. — [2012-2385 А] УДК 070.422(460) 

228. Ковпак В. А. Політична публіцистика в періодичних та серіальних видан-
нях української еміграції в Канаді (до 1945 року): національно-патріотичні аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 
"Теорія та історія журналістики" / Ковпак Вікторія Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т. 
— Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2012-3116 А] УДК 070(71):329.7]"1900/1945" 

229. Колісник О. М. Структура і типологічна характеристика новітніх медіа 
Великої Британії : (на прикл. інтернет-газет Англії) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія жур-
налістики" / Колісник Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (19 назв). — 100 пр. — [2012-0055 А] 

 УДК 070.489:004.738.5](410) 
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230. Лисенко Л. І. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник 

оптимізації соціокультурної комунікації українства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія жур-

налістики" / Лисенко Леся Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т жур-

налістики. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2012-

0807 А] УДК 070:304.444 

231. Любченко Ю. В. Виражальні засоби радіожурналістики: прагматичний і 

конгнітивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Любченко Юлія 

Валеріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-3671 А] УДК 070:621.396 

232. Макуха М. В. Журнал "Друкарство" як тип періодичного видання для 

фахівців видавничої справи та редагування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та реда-

гування" / Макуха Марина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-0179 А] УДК 070.41 

233. Романюк Р. М. Публіцистична й редакторська діяльність Осипа Маковея: 

суспільні та фахові виклики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 

соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Романюк Рок-

солана Мирославівна ; Класич. приват. ун-т, [Львів. нац. наук. б-ка України 

ім. В. Стефаника]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-3196 А] УДК 070.4(477)(092) 

234. Тимошик-Сударикова А. М. Редакційна політика паризького журналу 

"Тризуб" (1925—1940 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Тимошик-Сударикова 

Аліна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2489 А] 

 УДК 070.4(44)"1925/1940" 

235. Титаренко М. О. Світоглядна публіцистика: семантика, аксіологія, антро-

помоделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

[спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Титаренко Марія Олексіївна ; 

Класич. приват. ун-т, [Держ. закл. "Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка"]. — Запоріжжя, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3863 А] 

 УДК 070.1:141.319.8 

236. Федоришин Є. П. Журналістська об'єктивність при відтворенні реаль-

ності та фактори впливу на подання інформації у медійному просторі Північної Аме-

рики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Федоришин Євген Петрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 120 пр. — [2012-0998 А]

 УДК 070:316.77](7) 

237. Цуканова Г. О. Вплив засобів зображальної журналістики (фотографії та 

інфографіки) на сприйняття текстової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. 

технології" / Цуканова Ганна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

Ін-т журналістики. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-1352 А] УДК 07:316.77 
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1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

238. Акопян В. Г. Культура життєдіяльності особистості в контексті екологіч-

ної парадигми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Акопян Валерій Григорович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28 

(24 назви). — 100 пр. — [2012-2522 А] УДК 1:316.728 

239. Бойченко М. І. Ціннісні і функціональні аспекти застосування системного 

підходу у соціальному пізнанні : (філософ. концептуалізація) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та фі-

лософія історії" / Бойченко Михайло Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29. — 100 пр. — [2012-3052 А] 

 УДК 141.7:165 

240. Бойченко О. І. Державотворення у філософії Давнього Китаю: парадигми 

осягнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.05 

"Історія філософії" / Бойченко Олександр Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28. — 100 пр. — [2012-2773 А]

 УДК 1(091)+321.1(315) 

241. Вернудіна І. В. Естетико-психологічний дискурс межі ХІХ—ХХ століть: 

українська модель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 

спец. 09.00.08 "Естетика" / Вернудіна Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (39 назв). — 100 пр. — 

[2012-1423 А] УДК 111.852+159.9(477)"18/19" 

242. Волков О. Г. Суб'єкт політичного дискурсу: сутність та існування : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філо-

софія та філософія історії" / Волков Олександр Григорович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. 

І. Вернадського, [Класич. приват. ун-т]. — Сімферополь, 2012. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—33 (46 назв). — 100 пр. — [2012-2780 А] УДК 141.32 

243. Додонова В. І. Соціальна раціональність як предмет постнекласичного дис-

курсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Додонова Віра Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (37 назв). — 

100 пр. — [2012-3529 А] УДК 141.7 

244. Ісаєв В. Д. Антропос цивілізації та теос культури : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, 

філософія культури" / Исаєв [тобто Ісаєв] Володимир Данилович ; Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 37 с. — Бібліогр.: с. 28—33 

(62 назви). — 100 пр. — [2012-1914 А] УДК 130.2:17.023.36 

245. Кононенко Т. В. Маргінальна особистість у поствізантійській ментальності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Фі-

лософ. антропологія, філософія культури" / Кононенко Тетяна Володимирівна ; Тав-

рійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Сімферо-

поль, 2012. — 28 с. — Бібліогр.: с. 22—25 (36 назв). — 100 пр. — [2012-2825 А] 

 УДК 141.319.8:130.2 

246. Крилова С. А. Краса як феномен соціального буття людини : (соціокульт. 

та гендер. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 
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[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Крилова Світлана Анатоліїв-

на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32 

(36 назв). — 100 пр. — [2012-3119 А] УДК 141.7:316.61 

247. Льовкіна О. Г. Теорії ефективної діяльності: тектологія О. Богданова та 

праксеологія Т. Котарбіньського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філо-

соф. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Льовкіна Олена Геннадіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — 140 пр. 

— [2012-0820 А] УДК 17.024.4:111.61](092) 

248. Попков В. В. Концепція персоналістичної революції в контексті глобаль-

них викликів початку ХХІ ст. : (на матеріалах творчості Миколи Бердяєва) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та 

філософія історії" / Попков Василь Васильович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 

ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 34 с. — Бібліогр.: с. 26—30. — 100 пр. 

— [2012-3779 А] УДК 141.7 

249. Попов В. Ю. Концепт тотожності (ідентичності) в античній філософії та пат-

ристиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.05 "Іс-

торія філософії" / Попов Володимир Юрійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28 

(33 назви). — 100 пр. — [2012-2056 А] УДК 141.13 

250. Попов С. М. Соціально-філософський аналіз зворотного зв'язку: теорети-

ко-методологічний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Попов Сергій Мико-

лайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 41 c., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (39 назв). — 100 пр. — [2012-1286 А] УДК 140.8:316.776.34 

251. Тімченко О. П. Концепція соціальної дії в контексті екзистенційної ан-

тропології М. Бердяєва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Тімченко Олександр Павло-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 33 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 26—29. — 100 пр. — [2012-0272 А] УДК 141.7 

На ступінь кандидата 

252. Ангеліна Е. О. Діалектика глобально-інтеграційних процесів в контексті 

інформаційної цивілізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ангеліна Ельвіра Олек-

сандрівна ; Донец. нац. ун-т, [Приват. вищ. навч. закл. "Донец. ін-т соц. освіти"]. — 

Донецьк, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1763 А] 

 УДК 1:316.3 

253. Антіпова О. П. Взаємовплив природної та штучної мов у культурі ін-

формаційної ери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Антіпова Ольга Петрів-

на ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. 

— [2012-3284 А] УДК 130.2:81-2 

254. Атоян Г. В. Інерційні механізми культури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія куль-

тури" / Атоян Ганна Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-

ганськ, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2012-2205 А] УДК 130.2 

255. Бацунов С. М. Спорт як соціокультурний феномен : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філо-
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софія історії" / Бацунов Сергій Миколайович ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. 

ун-т]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-1384 А] УДК 130.2:796 

256. Богера Х. І. Аксіологічний вимір людського буття в українській фі-

лософській традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Богера Христина Ігорівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-3051 А] УДК 141.5(477):17.022.1 

257. Брижань О. Ю. Концептуалізація сексуальності у філософській антропо-

логії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Фі-
лософ. антропологія, філософія культури" / Брижань Олена Юріївна ; Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2214 А] УДК 141.319.8:176 

258. Бугай Н. Я. Образ людини в історії костюма : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Бугай Наталія Ярославівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2012-2776 А] УДК 141.319.8:391 

259. Буковинський А. Й. Сім'я як соціокультурний феномен в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філо-
софія та філософія історії" / Буковинський Адріан Йосипович ; Нац. пед. ун-т ім. М. 

П. Драгоманова. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-1067 А] УДК 17.023.32(477) 

260. Валєнса Г. А. Концепт тілесності в соціально-філософському дискурсі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Валєнса Ганна Анібалівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-1068 А] УДК 101.1:316 
261. Винник-Остапишин В. Р. Етичні рефлексії українського модернізму : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / 

Винник-Остапишин Віта Романівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН Украї-

ни, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3299 А] УДК 17:141.3 
262. Вощенко В. Ю. Рефлексія концептів "азійський спосіб виробництва" 

К. Маркса і "цивілізація" А. Тойнбі в історико-філософському контексті : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / 

Вощенко Вікторія Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Полтав. нац. пед. 
ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-1433 А] УДК 141:330.8 

263. Глущенко І. С. Соціально-філософські погляди Д. Донцова : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та 

філософія історії" / Глущенко Ірина Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14 (3 назви). — 100 пр. — [2012-1090 А] УДК 140+316.2(477)(092) 

264. Григоришин С. В. Проблема співвідношення мови і мислення у транс-

цендентальній феноменології: Едмунд Гусерль, Макс Шелер, Ґустав Шпет : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філосо-

фії" / Григоришин Сергій Вікторович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН 

України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: 

с. 11—12 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2577 А] УДК 1(091) 
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265. Данканіч Р. І. Метафізика людини у філософії Ф. Ніцше : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Дан-

каніч Римма Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1839 А] 

 УДК 141.141(430)(092) 

266. Довгаль С. А. Медіапростір як соціальний простір медіафілософії : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філо-

софія та філософія історії" / Довгаль Сергій Анатолійович ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Дніпро-

петровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1477 А]

 УДК 141.7:316.77 

267. Єрахторіна О. М. Самовдосконалення особистості у просторі рефлексії і 

соціальної практики: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія і фі-

лософія культури" / Єрахторіна Ольга Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-

зіна, [Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого"]. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1892 А] УДК 141.7 

268. Закала М. М. Свобода як антропологічна проблема у філософії Григо-

рія Сковороди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Закала Марія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2012-3104 А] УДК 141.5(477)"17" 

269. Зуділіна Н. В. Формування ідентичності в Інтернет-співтовариствах : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філо-

соф. антропологія, філософія культури" / Зуділіна Надія Вікторівна ; Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-1911 А] УДК 141.319.8:159.923.2:004.738.5 

270. Іщук С. М. Інтернет-комунікації в контексті культури інформаційно-

го суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук  : 

спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Іщук Сергій Миколайо-

вич ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2012-2606 А] УДК 130.2:004.738.5 

271. Калашнік О. В. Міфічне та фантастичне у моделюванні соціальної реаль-

ності : (на прикл. соц. фантаст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філо-

соф. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Калашнік Олексій 

Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 150 пр. — [2012-2608 А] УДК 141.7:82-311.9 

272. Кокорєв О. В. Технічне знання в структурі духовних цінностей соціуму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Кокорєв Олексій Вікторович ; Держ. закл. "Пів-

денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. По-

пова]. — Одеса, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — 

[2012-3611 А] УДК 141.7:316.4 

273. Конопльова Г. О. Специфіка крос-культурних взаємодій в умовах 

глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Конопльова Ганна 

Олексіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1953 А] УДК 130.2:316.32 
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274. Корсак Ю. К. Концепція сталого розвитку у змісті філософії освіти : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філо-

софія освіти" / Корсак Юрій Костянтинович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 

освіти. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-3125 А] 

 УДК 1:37.013 

275. Кострюкова М. С. Європейський екзистенційний аналіз: сутність, гене-

зис, трансформація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Кострюкова Марія Сергіївна ; Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(3 назви). — 120 пр. — [2012-1535 А] УДК 141.32 

276. Кочилкова Н. С. Дилеми державотворення постсучасних націй в умовах 

порубіжжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Кочилкова Наталя Сергіївна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-2970 А] УДК 1:316.3 

277. Куц В. А. Праця як джерело формування естетично-повноцінної особис-

тості : (соц.-філософ. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Куц Віктор Анатолійо-

вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Переяс-

лав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2012. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (24 назви). — 100 пр. — [2012-1551 А] УДК 111.852:316.334.22 

278. Кучера Т. М. Національна ідентичність: регіональні особливості формуван-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Кучера Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-1552 А] УДК 141.7 

279. Лавлінський Р. О. Стереотип як предмет соціально-філософського ана-

лізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Лавлінський Руслан Олександрович ; Донец. нац. 

ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — 

Донецьк, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3655 А]

 УДК 147.7:316.647.8 

280. Лавринович О. А. Практика аскези в ісламському містицизмі: генезис і 

вияви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Ре-

лігієзнавство" / Лавринович Олена Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-

ва, [Київ. нац. цн-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-0219 А] УДК 141.4:28-1 

281. Лісовий О. В. Соціокультурна самоідентифікація особистості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антро-

пологія, філосоія культури" / Лісовий Оксен Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-1560 А] УДК 141.319.8:316.7 

282. Мандрищук Л. А. Поняття гуманізму в екзистенційній філософській тра-

диції ХХ ст.: Карл Ясперс, Мартін Гайдеґґер, Жан-Поль Сартр : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Манд-

рищук Лариса Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2428 А] 

 УДК 1(4)(091) 
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283. Мікулінська О. С. Курикулум як соціально-філософський феномен : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Мікулінська Ольга Сергіївна ; Держ. закл. "Пів-

денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3705 А] УДК 1:316.3:37 

284. Міщенко О. В. Формування екзегетичного методу в середньовічній філо-

софії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Іс-

торія філософії" / Міщенко Олександра Валеріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-1591 А] УДК 1(091) 

285. Пантєлеєва Г. Г. Космістське ставлення до світу як умова цілісності лю-

дини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Фі-

лософ. антропологія, філософія культури" / Пантєлеєва Галина Григорівна ; Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2012-2044 А] УДК 130.2 

286. Паращич В. Я. Національний та універсальний проекти в розвитку 

української культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.12 "Українознавство" / Паращич Віталій Ярославович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-3755 А] УДК 130.2(477) 

287. Пасічник І. Я. Поняття естетики у філософських концепціях Александра 

Баумґартена та Іммануеля Канта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Пасічник Ігор Ярославович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2012-2446 А] УДК 111.852 

288. Пилипенко С. Г. Трансформація культури в умовах глобалізації: філософ-

сько-антропологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Пилипенко Світла-

на Григорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-2049 А] УДК 130.2 

289. Пісна Ю. В. Феномен суїциду в російській філософії ХІХ — першої поло-

вини ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Пісна Юлія Володимирівна ; Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). 

— 100 пр. — [2012-1631 А] УДК 141.5:616.89-008.441.44](470+571)"18/.19" 

290. Полякова А. Ю. Сутність та основні прояви естетизму в сучасній культурі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Фі-

лософ. антропологія, філософія культури" / Полякова Анастасія Юріївна ; Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-2053 А] УДК 130.2:008 

291. Ротарева І. В. Соцієтальний капітал розвитку людства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 

філософія історії" / Ротарева Інна Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 

2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0228 А] 

 УДК 141.7:316.421 

292. Русул О. В. Трансформація етнокультурної національної ідентичності в 

добу глобалізації: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 

Русул Олег Васильович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0516 А] УДК 130.3 

293. Семенюк І. В. Світоглядні настанови як чинник розвитку східно-азіат-

ської соціальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Семенюк Ігор Валентинович ; 

Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1670 А] УДК 141.7(5-11) 

294. Сошнікова О. М. Соціокультурний контекст музейної комунікації : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. 

антропологія, філософія культури" / Сошнікова Ольга Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (22 назви). — 100 пр. 

— [2012-3843 А] УДК 130.2:316.286 

295. Сулацкова О. Ф. Екологічна культура в аспекті становлення цінностей 

сучасного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Сулацкова Ольга Фе-

дорівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-3851 А] УДК 130.2:502.1 

296. Царенок А. В. Естетосфера риторичного мистецтва : (на прикл. право-

слав. проповіді в Україні) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : [спец.] 09.00.08 "Естетика" / Царенок Андрій Вікторович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1719 А] 

 УДК 111.852:27-475.5(477) 

297. Циба В. М. Інтерпретації критичної філософії Імануїла Канта в аналітич-

ній філософії ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Циба В'ячеслав Миколайович ; Ін-т філосо-

фії ім. Г. С. Сковороди Нац. акад. наук України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. 

— К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2734 А] 

 УДК 141.1 

298. Цой Т. В. Соціально-антропологічні засади екологічної етики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антро-

пологія, філософія культури" / Цой Тетяна Василівна ; Нац. авіац. ун-т, [Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архіт.]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. 

— [2012-0599 А] УДК 111.32:172 

299. Шаталович І. В. Еволюційні трансформації ідеї детермінізму в захід-

ноєвропейській філософській традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Шаталович Інна Василівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. металург. акад. України]. — Дніпро-

петровськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1020 А]

 УДК 1(091)(4-15) 

300. Шевель А. О. Етнокультурні чинники екобезпечного розвитку України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.12 "Украї-

нознавство" / Шевель Анжеліка Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3013 А] 

 УДК 1:39]:502 
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301. Шевченко Г. М. Комунікативна природа механізму "відчуження-при-

власнення": соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Шевчен-

ко Ганна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0615 А] УДК 1:316.33 

302. Яцик С. П. Екзистенціальний феномен "власного Я" : (іст.-філософ. аналіз) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 "Іс-

торія філософії" / Яцик Сергій Петрович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2012-1040 А] УДК 1(091):141.32 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

303. Антонова Н. О. Психологічні основи розвитку готовності до професійної 

діяльності у майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Антонова Наталія Олек-

сандрівна ; Нац. акад. пед. наук, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 

43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—40. — 200 пр. — [2012-2525 А] УДК 159.922-051 

304. Зарицька В. В. Психологія розвитку емоційного інтелекту у системі про-

фесійної підготовки фахівців гуманітарного профілю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Зарицька 

Валентина Василівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—37 (38 назв). — 100 пр. — [2012-1491 А] УДК 159.942 

305. Іванцова Н. Б. Ґенеза професійної спрямованості практичного психолога : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 

вік. психологія" / Іванцова Наталія Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(28 назв). — 100 пр. — [2012-1505 А] УДК 159.922.8 

306. Плохіх В. В. Психологічні механізми часової регуляції діяльності люди-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 

психологія, історія психології" / Плохіх Віктор Володимирович ; Держ. закл. "Пів-

денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Одеса, 2012. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — 100 пр. — [2012-1634 А] 

 УДК 159.937.53 

307. Седих К. В. Психологія взаємодії сім'ї з освітніми соціальними інституція-

ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. 

та вік. психологія" / Седих Кіра Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пси-

хології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32. — 

120 пр. — [2012-0955 А] УДК 159.922.27:316.614 

308. Тоба М. В. Соціально-психологічні особливості виникнення і функціо-

нування норм в студентських групах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Тоба 

Маріанна Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, 

[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 34—37 (21 назва). — 100 пр. — [2012-3867 А] УДК 159.923.2:316.45 

309. Тополов Є. В. Генеза професійної агресивності особистості : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, 
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історія психології" / Тополов Єгор Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30. — 

100 пр. — [2012-3871 А] УДК 159.923:316.613.434 

310. Худенко А. В. Діалогова конституція ідентичності : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, фі-

лософія культури" / Худенко Андрій Володимирович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2012. — 29 с. — Бібліогр.: с. 23—26 

(33 назви). — 100 пр. — [2012-1007 А] УДК 159.923.2:111.1 

На ступінь кандидата 

311. Алєксєєв А. О. Психологічні особливості стилів професійної діяльності 

офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Алєксєєв Анатолій 

Олександрович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2012. — 16 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3406 А] 

 УДК 159.943.7:351.746.1(477) 

312. Асланян Т. С. Структурні та функціональні характеристики симптомо-

комплексу "емоційного холоду" у жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Асланян 

Тетяна Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — 

Слов'янськ, 2010. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-1843 А] УДК 159.942.5-053.2 

313. Бабчук О. Г. Особливості толерантності осіб з різними типами емоційності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 

психологія, історія психології" / Бабчук Олена Григоріївна ; Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — [2012-1376 А] УДК 159.942.5:179.9 

314. Березіна О. О. Індивідуально-психологічні чинники особистісного ро-

звитку в період геронтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Березіна Олена Олександрівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3435 А] УДК 159.922.63 

315. Блешмудт П. П. Психологічні умови підготовки персоналу банківських 

стурктур до роботи в команді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Блешмудт Павло 

Петрович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1781 А]

 УДК 159.923:336.71-051 

316. Блохіна І. О. Психологічні чинники становлення професійно-етичних 

настановлень майбутніх фахівців з управління навчальними закладами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. пси-

хологія" / Блохіна Ірина Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психо-

логії ім. Г. С. Костюка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3447 А] 

 УДК 159.923.5:37.07-051 

317. Богдан Т. В. Діагностика і корекція внутрішніх суперечностей особис-

тості засобами психодрами у процесі активного соціально-психологічного навчання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 
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вік. психологія" / Богдан Тетяна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3448 А] УДК 159.964.22 

318. Бочаріна Н. О. Психологічні особливості формування гуманістичної 

спрямованості майбутнього соціального педагога : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бочаріна 

Наталія Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3460 А] 
 УДК 159.923.5:37.013.42-051 

319. Вакуленко О. Л. Структурно-динамічні характеристики етнонаціональ-

них ідентитетів української молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Вакуленко 

Олександр Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3467 А] 

 УДК 159.922.4-057.87 

320. Васюк К. М. Особливості прояву егоцентризму особистості в періоди 

життєвих криз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук  : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Васюк Катерина Миколаївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2012-0243 А] УДК 159.923.2 

321. Ващук М. С. Порушення формування психологічної готовності до мате-

ринства як чинник психологічної дезадаптації у жінок із безпліддям : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.04 "Мед. психологія" / 

Ващук Марія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 17 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3065 А]

 УДК 159.923.2:618.177 
322. Візнюк І. М. Психосоматичні кореляти психологічної стійкості особистості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 

психологія, історія психології" / Візнюк Інесса Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0673 А] 

 УДК 159.923:159.942 

323. Вітомський Ю. Л. Психологічні особливості професійної діяльності охо-

ронників приватних охоронних підприємств України та шляхи її удосконалення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. 
психологія" / Вітомський Юрій Леонідович ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та 

права "КРОК". — К., 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-3300 А] УДК 159.9:34.01 

324. Власенко С. Б. Особливості формування образу фізичного Я у сліпих 
дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Власенко Софія Борисівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-2222 А] УДК 159.922.76-056.262 

325. Волик О. Ю. Постнекласичні перспективи концептуалізації психологічних 
практик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.09 "Фі-

лософія науки" / Волик Ольга Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1077 А] 

 УДК 159.938.363.5 
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326. Волинець П. П. Психологічні умови прихованого психологічного впливу 

оперативних співробітників прикордонних підрозділів на осіб-носіїв інформації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Пси-

хологія діяльн. в особливих умовах" / Волинець Павло Петрович ; Держ. прикордон. 

служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмель-
ницького. — Хмельницький, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-3483 А] УДК 159.98:351.746.1(477) 

327. Вус В. І. Особливості аксіогенезу підлітків у процесі релігійної освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 
вік. психологія" / Вус Віктор Ілларіонович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психо-

логії ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-2225 А] УДК 159.923.32 

328. Глінка А. І. Психологічні чинники критичних суперечностей між про-

фесійно-організаційною і сімейною ролями жінки-керівника : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.03 "Психологія праці; інж. 

психологія" / Глінка Анжеліка Ігорівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка]. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2012-3494 А] УДК 159.923.33-055.2 
329. Головкова Н. О. Пізнавальні почуття як чинник динаміки образу "Я" осо-

бистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Головкова Наталія Олександрівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Херсон. держ. ун-т]. 
— К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2227 А]

 УДК 159.923.2 

330. Голота А. С. Соціально-психологічні особливості етнонаціональної іден-

тичності українсько-російських білінгвів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Го-
лота Анастасія Сергіївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — К., 2012. 

— 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3305 А] 

 УДК 159.922.4:81'246.2 

331. Голярдик Н. А. Психологічні особливості впливу конкурентної поведінки 
на стосунки та навчання студентів вищого навчального закладу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / 

Голярдик Наталія Анатоліївна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2012. — 

16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1447 А] 
 УДК 159.923-057.875 

332. Гречко Т. П. Психологічна корекція негативних емоційних станів у водіїв 

автотранспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук  : 

спец. 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Гречко Теофілія Пилипів-
на ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України 

ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2011. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1854 А] УДК 159.923.2:656.13.071.1 

333. Грубі Т. В. Психологічні чинники професійного вигорання працівників 
державної податкової служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Грубі Та-

мара Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — 

К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — [2012-3505 А]

 УДК 159.944.4:351.713(477) 
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334. Давигора Ю. І. Психологічні особливості формування у майбутніх 

офіцерів відповідального ставлення до збереження особистого здоров'я : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія 

діяльн. в особливих умовах" / Давигора Юрій Ігорович ; Держ. прикордон. служба 

України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. 

— Хмельницький, 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-1463 А] УДК 159.923:355.082 

335. Денисюк Л. М. Психологічні особливості формування системи професій-

них цінностей майбутніх фахівців авіаційної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Денисюк 

Любов Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2012. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0365 А] 

 УДК 159.922:629.73-051 

336. Дишлова Н. В. Особливості міжособової взаємодії дітей раннього віку, 

позбавлених батьківського піклування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / 

Дишлова Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. 

— 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-1112 А] 

 УДК 159.922.7 

337. Дончак А. М. Психологічні чинники особистісного становлення майбутнього 

офіцера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. 

та вік. психологія" / Дончак Андрій Михайлович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — [2012-1479 А] 

 УДК 159.923.5:355.082 

338. Доценко В. В. Психологічні особливості переживання кризи середини 

життя працівниками міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Доценко Вікторія В'ячеславівна ; Харків. 

нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-3533 А] УДК 159.923:351.743(477) 

339. Дронова О. С. Схильність до ризику як чинник агресивної поведінки непов-

нолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. 

та вік. психологія" / Дронова Олена Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2592 А] 

 УДК 159.922.7-053.6:316.624 

340. Єсип М. З. Релігійні управління віруючих з різними копінг-стратегіями : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 

психологія, історія психології" / Єсип Мар'яна Зіновіївна ; Ін-т соц. та політ. пси-

хології НАПН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3320 А] УДК 159.954:2-144.5 

341. Застело А. О. Психологічне забезпечення екологічності освітньої взаємодії в 

просторі дистанційної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Застело Анна Олександрівна ; Кла-

сич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-1492 А] УДК 159.923.07:378.018.43 

342. Іщенко І. А. Психологічне забезпечення професійної придатності фут-

больних арбітрів до діяльності в особливих умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умо-

вах" / Іщенко Ірина Анатоліївна ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України. 

— К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2811 А] 

 УДК 159.938:796.332.072.4 

343. Карпенко Є. В. Трансформація захисних механізмів у процесі самоактуа-

лізації особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Карпенко Євген Володимиро-

вич ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-1925 А] УДК 159.923 

344. Карсканова С. В. Психологічне благополуччя особистості як основа 

фахового зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Карсканова Світлана Вікторів-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Херсон. держ. ун-т]. — К., 2012. — 18 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3577 А] УДК 159.923.3 

345. Кияшко М. О. Життєвий вибір як чинник духовного розвитку особистості 

в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кияшко Марина Олександрівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3586 А] УДК 159.922.8 

346. Кіреєва О. С. Психологічні особливості професійної діяльності прикор-

донників у роботі з нелегальними мігрантами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / 

Кіреєва Ольга Сергіївна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. при-

кордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2012. — 

16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1519 А] 

 УДК 159.923:356.13 

347. Коваленко-Кобилянська І. Г. Психологічні чинники ставлення літньої 

людини до смерті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Коваленко-Кобилянська Ірина Генріхівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0756 А] 

 УДК 159.922.63:128 

348. Ковальова І. Б. Когнітивна саморегуляція емоційно-вольових проявів 

фахівців оперативно-рятувальних підрозділів МНС України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особ-

ливих умовах" / Ковальова Ірина Борисівна ; Нац. ун-т оборони України. — К., 2012. 

— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0759 А] 

 УДК 159.9:355.588(477) 

349. Колодяжна А. В. Взаємозв'язок компонентів самоставлення з емоційними 

властивостями особистості залежно від її творчих проявів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психо-

логії" / Колодяжна Алла Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. 

— [2012-2967 А] УДК 159.923.2:159.954 

350. Костюченко О. М. Психологічні особливості розвитку соціальної пер-

цепції майбутніх фахівців галузі масових комунікацій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Костю-
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ченко Олексій Миколайович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. 

— Хмельницький, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 

— [2012-1537 А] УДК 159.937:316.346 
351. Котляр Ю. В. Психологічні чинники адаптації працівників органів внут-

рішніх справ до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Кот-

ляр Юрій Валерійович ; Нац. ун-т оборони України, [Нац. акад. внутр. справ, М-во 
внутр. справ. України]. — К., 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-0771 А] УДК 159.944:351.74 

352. Коханова О. П. Психологічні особливості формування здатності до парт-

нерської взаємодії майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Коханова Олена Петрівна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. 

наук України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-0431 А] УДК 159.922.6:378.011.3-051 

353. Куліш В. І. Особливості усвідомлення майбутніми психологами перспек-
тив професійної самореалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Куліш Віктор Іванович ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2012-2834 А] УДК 159.922.6/.7 
354. Морозов Д. Ю. Мотиваційні чинники стресостійкості випускників вищих 

навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Морозов Дмитро Юрійович ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — 

Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с.17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2022 А] 
 УДК 159.944.4-057.875 

355. Мошенець В. А. Історико-філософські трансформації особистісності 

філософствування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Мошенець Вікторія Анатоліївна ; Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. 

— Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-1251 А]

 УДК 159.923:167 

356. Нежута А. В. Психологічні особливості професійного самовизначення 
правоохоронців на засадах гендерного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. психол. наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Нежута Аліна Вікторів-

на ; М-во внутр. справ, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3727 А] 

 УДК 159.9.07:351.743-055](477) 
357. Ніконова О. Ю. Соціально-психологічні ознаки співзалежної особистості: 

гендерний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук  : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Ніконова Олена Юріїв-

на ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2862 А] УДК 159.923.3:159.922.1 

358. Оболенська Г. М. Феномен "пам'ять-спалах": психологічні властивості і 

характеристики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Оболенська Ганна Михайлівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-0260 А] УДК 159.942.5+159.953.2 
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359. Панфілова Г. Б. Динаміка Я-концепції студентів в ускладнених життєвих 

ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Панфілова Галина Борисівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-0262 А] УДК 159.923.2-057.875 

360. Пилипенко Н. М. Мотиваційні чинники адаптації молодої людини до си-

туації кризи професійного становлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Пилипенко 

Наталія Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. 

— К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 120 пр. — 

[2012-0903 А] УДК 159.923.072.4 

361. Пилипчук О. Ю. Психологічні особливості формування професійного 

образу "Я" у майбутніх менеджерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Пилипчук Олена Юріївна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0904 А] УДК 159.923.2:005-051 

362. Ралько І. М. Психологічні особливості становлення особистісної свободи 

у студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Ралько Ірина Михайлів-

на ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефа-

ника]. — К., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2012-1298 А]

 УДК 159.923-057.875 

363. Резникова Н. В. Інтуїтивний компонент у структурі когнітивного стилю 

навчальної діяльності студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Резникова Наталія 

Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2012-0265 А]

 УДК 159.956.2+316.642.3-057.875 

364. Репетій С. Т. Розвиток креативного компонента духовності вчителів му-

зики в системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Репетій Світлана Тимофіїв-

на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. 

акад. пед. наук України]. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2012-3795 А] УДК 159.954:[378.046:78 

365. Рязанцева О. Ю. Екзистанційні ресурси осіб, що переживають  пси-

хологічну кризу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Рязанцева Олена Юріївна ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — [2012-1663 А] УДК 159.922 

366. Саврасов М. В. Емоційно-мотиваційні складові креативності особистості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 

психологія, історія психології" / Саврасов Микола Володимирович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-3806 А] УДК 159.923.2 

367. Сидоренко О. Б. Особливості поведінки учнів молодшого шкільного віку 

з низькою результативністю в учінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сидоренко Ольга Борисів-
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на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3821 А] 

 УДК 159.953.5.019.4-057.87 

368. Спринчук С. В. Психологічні особливості відбору працівників ОВС 

України для участі в міжнародних миротворчих операціях : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Спринчук 

Світлана Володимирівна ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "Крок", [Нац. 

акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 16, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3845 А] 

 УДК 159.9:351.74(477) 
369. Столярчук О. А. Психологічні особливості формування самооцінки май-

бутніх учителів в умовах криз професійного навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Столяр-

чук Олеся Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1685 А] УДК 159.922.7 

370. Терещенко К. В. Соціально-психологічні чинники розвитку національної 

ідентичності українців і росіян в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Те-

рещенко Кіра Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Кос-
тюка. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-0560 А] УДК 159.922.4(477) 

371. Ткаченко Н. В. Психологічні умови подолання педагогічної занедбаності 

дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ткаченко Ніна Володимирівна ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-3866 А] УДК 159.922.7 

372. Ульяніч І. В. Психологічні умови формування рефлексивної компетент-
ності вчителів-початківців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ульяніч Ігор Володимирович ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Х., 2012. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2138 А] 

 УДК 159.923.5:37-051 
373. Фомич М. В. Розвиток професійно важливих якостей фахівців оператив-

но-рятувальної служби цивільного захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльн. в особливих умовах" / Фо-

мич Микола Володимирович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України. — 
К., 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-1707 А] УДК 159.9:355.588 

374. Фрадинська А. П. Психологічні особливості професійних очікувань май-

бутніх соціальних працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-
хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Фрадинська Аліна Петрівна ; 

Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України 

ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1708 А] УДК 159.923:364-43 

375. Чабанюк Н. І. Особливості мотивації молодого фахівця ОВС до 
професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Чабанюк Наталія Іванівна ; Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2012-3001 А] УДК 159.947:351.74 
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376. Шастко І. М. Психологічні особливості переживання амбівалентності ла-

тентного материнства у дівчат юнацького віку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шастко Ірина 

Миронівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0611 А] 

 УДК 159.922.73-055.25 

377. Шаюк О. Я. Психологічні особливості формування професійної толерант-

ності у майбутніх економістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / Шаюк Ольга Ярославівна ; Держ. 

прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Бог-

дана Хмельницького, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Хмельницький, 2011. — 16 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1879 А] УДК 159.923.3 

378. Шишова О. М. Психолого-педагогічні чинники розвитку соціальної ком-

петентності дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шишова Ольга 

Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-

2183 А] УДК 159.922.73 

379. Шльонська О. О. Стиль сімейного виховання як чинник формування 

адаптивних можливостей дитини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шльонська Оксана Олек-

сандрівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби 

України ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. 

пед. наук України]. — Хмельницький, 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-1742 А] УДК 159.922.7 

380. Ющенко І. М. Особливості адаптації вчителів загальноосвітніх навчаль-

них закладів до соціальних змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія ; психологія соц. роботи" / Ющенко 

Ірина Миколаївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Чернігів. нац. пед. 

ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-3026 А] УДК 159.923.2 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання.  

Методологія та логіка науки 

На ступінь доктора 

381. Кебуладзе В. І. Концепція досвіду в трансцендентальній феноменології : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.01 

"Онтологія, гносеологія, феноменологія" / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (45 назв). — 

120 пр. — [2012-3581 А] УДК 165.62 

На ступінь кандидата 

382. Дєнєжніков С. С. Методологічна роль трансгуманізму в становленні 

постлюдини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук  : 

спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Дєнєжніков Сергій Сергійович ; Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3316 А] 

 УДК 167/168:111.32 
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383. Іващенко І. Г. Синґулярність свідомості у структурі трансцендентального 

самообґрунтування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.01 "Онтологія, гносеологія, феноменологія" / Іващенко Іван Георгійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(11 назв). — 120 пр. — [2012-2605 А] УДК 165.242.1 

384. Потужній О. П. Соціально-гуманістичні виміри глобалізації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія 

та філософія історії" / Потужній Олег Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2059 А]

 УДК 165.742:316.32 

385. Салюк М. А. Психологічні особливості формування когнітивних структур 

особистості засобами інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / 

Салюк Марина Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-

петровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-0523 А] УДК 165.194:004.9 

386. Яремчук О. О. Логічний аналіз рекламного дискурсу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.06 "Логіка" / Яремчук Ок-

сана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 120 пр. — [2012-0638 А] УДК 16:659.1 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь доктора 

387. Берест Р. Я. Середньовічні монастирі Галичини : (житло і побут) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Берест 

Роман Ярославович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. ін-т 

економіки і туризму]. — Івано-Франківськ, 2012. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—29 

(43 назви). — 100 пр. — [2012-0654 А] УДК 27-523.6(477.83/.86) 

388. Матвєєв В. О. Проблема самореалізації особистості: компаративний 

аналіз підходів індуїзму та християнства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Матвєєв Віталій Олексійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—33 

(58 назв). — 100 пр. — [2012-3690 А] УДК 233+27]-65 

На ступінь кандидата 

389. Вергелес К. М. Національне в контексті суспільного буття православ'я : 

(на прикл. РПЦ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Вергелес Костянтин Миколайович ; Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України]. — 

Житомир, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0044 А]

 УДК 271.222(470+571)-444 

390. Ігнатьєва О. С. Англіканство: ґенеза, віросповідна сутність, місце в 

соціокультурному житті Англії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Ігнатьєва Ольга Сергіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 

2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2810 А] 

 УДК 273.4(410) 
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391. Лазорак Б. О. Церковні братства Львівсько-Кам'янецької єпархії (ХVІІІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Лазорак Богдан Орестович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Дрого-

биц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Луцьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. 

— 100 пр. — [2012-0100 А] УДК 2-737(477.83)"17" 

392. Лисенко О. В. "Фаворське світло" у православній традиції: релігієзнавчо-

філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Лисенко Олександр Віталійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т харч. технологій]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2840 А] УДК 271.2-284(477) 

393. Пілецький Є. А. Православна аскеза як психологіче явище: релігієзнавчий 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Ре-

лігієзнавство" / Пілецький Євген Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3767 А] 

 УДК 271.2-585:159.9 

394. Скакун Р. Л. Євангельські християни святі сіоністи: історія соціальної 

організації та віровчення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Скакун Роман Леонідович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-0537 А] УДК 279.99Є(476+477) 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

На ступінь доктора 

395. Акімов Д. І. Соціальний маркетинг як концепція регулювання соціальної 

сфери суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 

22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Акімов Дмитро Ігорович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(36 назв). — 100 пр. — [2012-0241 А] УДК 316.334.23 

396. Анрушкевич Ф. Г. Концептуалізація освітніх інновацій України та Поль-

щі в умовах глобалізації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Анрушкевич Фабіан 

Генріхович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 37 с. — Бібліогр.: 

с. 32—34 (21 назва). — 100 пр. — [2012-1370 А] 

 УДК 316.32+37.013.78](477+438) 

397. Глазунов В. В. Українська олігархія в контексті сучасних трансфор-

маційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Глазунов Володимир Володи-

мирович ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2012. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (28 назв). — 100 пр. — [2012-2354 А] УДК 316.422 

398. Девтеров І. В. Людина і суспільство у кіберпросторі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та фі-

лософія історії" / Девтеров Ілля Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 35 с. — 

Бібліогр.: с. 31—33. — 150 пр. — [2012-6856 А] УДК 316.77+141.7415 

399. Зоська Я. В. Суспільство споживання в Україні: соціологічна рефлексія : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 
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галуз. соціології" / Зоська Яна Володимирівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — 100 пр. — [2012-1501 А] 

 УДК 316:330.567.2](477) 

400. Левчук Н. М. Демографічні наслідки асоціальних явищ в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, 

економіка праці, соц. економіка і політика" / Левчук Наталія Михайлівна ; НАН 

України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — К., 2012. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (52 назви). — 150 пр. — [2012-0802 А] 

 УДК 314.14/.15(477) 

401. Лукащук В. І. Становлення та розвиток індустрії спорту: соціологічний 

вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. 

та галуз. соціології" / Лукащук Віталій Ігорович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Х., 2012. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (48 назв). — 100 пр. — [2012-1999 А] 

 УДК 316.74:796 

402. Чепак В. В. Становлення соціології освіти: історіко-теоретичні, методоло-

гічні, інституціональні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. 

наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Чепак Валентина Василівна ; Кла-

сич. приват. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Запоріжжя, 2012. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 30—33 (42 назви). — 100 пр. — [2012-2738 А] УДК 316.74:37 

403. Чудовська І. А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як 

соціальної технології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : 

[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Чудовська Ірина Анатоліївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (39 назв). 

— 100 пр. — [2012-0604 А] УДК 316.776 

404. Щербина В. В. Ґенеза та сучасний стан постмодерністської соціології: 

критичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 

22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Щербина Віта Вікторівна ; Класич. приват. 

ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (29 назв). — 100 пр. — 

[2012-2189 А] УДК 316.2 

На ступінь кандидата 

405. Архипова Є. О. Інформаційна безпека: соціально-філософський вимір : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Архипова Євгенія Олександрівна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (20 назв). 

— 100 пр. — [2012-1373 А] УДК 316.6 

406. Баршацька Г. Ю. Соціокультурні виміри маргінальності в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 

галуз. соціології" / Баршацька Галина Юріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0293 А] 

 УДК 316.35(477) 

407. Буткалюк В. О. Якість життя населення України в умовах ринкових ре-

форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 

"Спец. та галуз. соціології" / Буткалюк Віталіна Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

соціології. — К., 2012. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11 (5 назв). — 100 пр. — [2012-0315 А]

 УДК 316.334.2 

408. Володченко О. М. Технології побудови іміджу України як туристичної 

країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій  : 

[спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Володченко Ольга Миколаїв-
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на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2012-1079 А] УДК 316.658:338.48-1(477) 

409. Ганоцька С. О. Забезпечення якості професійної діяльності державних 

службовців на засадах стандартизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Ганоцька Світлана Олек-

сандрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. 

ін-т держ. упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр.]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-0088 А] УДК 316.42:35.08 

410. Гордієнко Н. М. Соціалізація підлітків та молоді з особливими потребами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 

галуз. соціології" / Гордієнко Наталія Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріж-

жя, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-1450 А] 

 УДК 316.342.6:376-056.26 

411. Горобчук Б. Д. Індустрія культури в сучасних суспільних трансформаціях : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 

галуз. соціології" / Горобчук Богдан Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14. — 100 пр. — [2012-1830 А] 

 УДК 316.722 

412. Горохова Л. В. Страх як екзистенціал буття сучасної людини: соціально-

філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Горохова Людмила Вікторівна ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0352 А] УДК 316.3:111.11 

413. Гоян В. В. Телебачення як вид журналістської творчості: візуально-вер-

бальні компоненти екранної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / 

Гоян Віта Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. 

— К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — 100 пр. — [2012-1832 А]

 УДК 316.774:654.1 

414. Грица Ю. І. Функціонально-інструментальні засоби досягнення мети сус-

пільного оптимуму : (соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Грица 

Юрій Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0354 А] УДК 316.325 

415. Данілов В. В. Імідж Збройних сил України: політологічний аналіз : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 

процеси" / Данілов Володимир Віталійович ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького, [Центр перспектив. соц. дослідж. М-ва соц. політики України 

та НАН України]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-1105 А] УДК 316.6:355/359(477) 

416. Долюк В. В. РR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-

тематичні та функціональні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / 

Долюк Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. 

— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1887 А] 

 УДК 316.77:005.35 

417. Зеленська Т. А. Соціально-психологічні особливості самоідентифікації 

студентів технічних спеціальностей в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психо-

логія соц. роботи" / Зеленська Тетяна Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 

— 150 пр. — [2012-2807 А] УДК 316.61:378.091.212 

418. Іванова Т. М. Статистичне оцінювання малого бізнесу в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.10 "Статистика" / 

Іванова Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви) та в тексті. — 100 пр. — [2012-2604 А]

 УДК 311.2:334(477) 

419. Клімова І. О. Статистичне вивчення ринку сільськогосподарської продук-

ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статис-

тика" / Клімова Інна Олександрівна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. 

статистики, обліку та аудиту. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2816 А] УДК 311.17:631.15 

420. Колеснік Я. В. Статистичне забезпечення управління капіталом банків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статисти-

ка" / Колеснік Яна Валеріївна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статис-

тики, обліку та аудиту. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-1947 А] УДК 311.17:336.713 

421. Кость С. П. Правовий і девіантний дискурси у комунікативній практиці 

газет України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комуні-

кацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Кость Світлана Петрів-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Галиц. ін-т ім. В. Чор-

новола]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 120 пр. — [2012-1958 А] 

 УДК 316.77:070(477) 

422. Крапива І. В. Теоретико-методологічні засади та методичні особливості 

оціночного дослідження соціально значимих інновацій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.02 "Методологія та методи соціол. 

дослідж." / Крапива Ірина Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. 

— [2012-0775 А] УДК 316.422:303.4 

423. Кузьмук О. М. Методологічне обґрунтування засобів ідентифікації се-

реднього класу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 

22.00.02 "Методологія та методи соціол. дослідж." / Кузьмук Ольга Миколаївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-2979 А] УДК 316.343-058.13 

424. Луняк І. В. Статистичний аналіз заробітної плати в Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Луняк Іри-

на Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3669 А] УДК 

311.2:331.2](477) 

425. Мажак І. М. Інституціоналізація сімейної медицини в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 

соціології" / Мажак Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т соціології. — К., 2012. — 

17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15 (23 назви). — 100 пр. — [2012-3351 А] 

 УДК 316.334:614.253.2-055](477) 

426. Максименко А. О. Особливості споживчої поведінки в сучасному до-

могосподарстві: соціологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Максименко Анна Олек-

сандрівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 

[2012-1214 А] УДК 366.1:316.35 

427. Малинич Г. М. Статистичний аналіз фінансової надійності компаній зі 

страхування життя України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Малинич Ганна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2002 А]

 УДК 311.17:368.91](477) 

428. Могілевська В. М. Соціально-рольова специфіка взаємодії педагога і 

слухачів в закладах післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Могілевська 

Вікторія Моїсеівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0448 А] УДК 316.483:316.422 

429. Мороз Є. О. Розвиток теоретичних інтерпретацій концепту "культурний 

капітал" в сучасній соціології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 

наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Мороз Євгенія Олегівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). 

— 100 пр. — [2012-2020 А] УДК 316.722(091) 

430. Мохаммад Л. Ф. Соціокультурні чинники соціалізації іноземних сту-

дентів : (на матеріалі ВНЗ Запоріжжя) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Мохаммад Луай Файсал ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2012-0225 А] УДК 316.61-054.6-057.87(477.64-25) 

431. Нікон Н. О. Адаптивно-інтегративні механізми функціонування бол-

гарського етносу на півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Нікон Наталія Олександрів-

на ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-3731 А] УДК 316.347(477.7) 

432. Новиченко Ю. М. Масова культура другої половини ХХ століття в кон-

тексті глобалізаційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. куль-

турології : [спец.] 26.00.02 "Світ. культура і міжнар. культур. зв'язки" / Новиченко 

Юлія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0465 А] УДК 316.72"19" 

433. Ожийова О. М. Шкільне насильство: сутність, види, профілактика : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. та 

галуз. соціології" / Ожийова Олена Миколаївна ; М-во внутр. справ, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ, [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1261 А] 

 УДК 316.74:373]:343.226 

434. Прокопенко В. Л. Геополітичний образ країни як чинник громадянської 

ідентичності студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Проко-

пенко Вадим Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1295 А] 

 УДК 316.613:159.923.2-057.875 
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435. Рожанська Н. В. Соціально-гуманітарна освіта як чинник демократизації 

українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Рожанська Наталя Володимирівна ; 

Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Х., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0067 А] 

 УДК 316.74:37](477) 

436. Романова В. С. Емоційний інтелект як чинник групової динаміки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психо-

логія; психологія соц. роботи" / Романова Віра Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. 

— [2012-3195 А] УДК 316.621 

437. Рюль В. О. Соціалізація дітей транскордонних трудових мігрантів в си-

стемі подолання життєвих труднощів : (на прикл. Закарпат. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 

соціології" / Рюль Вікторія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1661 А] 

 УДК 316.362:331.556](477.87) 

438. Степанова Н. М. Довіра як соціокультурний феномен сучасного суспільст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Степанова Наталія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-0069 А] УДК 316.7:177.7.022.1 

439. Ташкова Ю. К. Трансформація ідеї справедливого соціального устрою: 

від витоків до теорії комунізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Ташкова Юліана Костян-

тинівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2012. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3859 А] УДК 316.42:141.82 

440. Фаріна Я. О. Суб'єктність студента як об'єкта освітнього впливу вищої 

школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 "Спец. 

та галуз. соціології" / Фаріна Ярослава Олександрівна ; М-во внутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Х., 2012. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0579 А] УДК 316.663-057.87 

441. Фрондзей Я. Р. Жіночий рух в Україні (90-ті роки ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Фрондзей Ярослава Ромуальдівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0586 А] 

 УДК 061.2:316.346.2-055.2](477)"19/20" 

442. Цимбал К. Д. Реклама як інституціональний чинник трансформування 

цінностей у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Цимбал 

Катерина Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 140 пр. — [2012-3259 А] УДК 316.752:659.1 

443. Шерстобоєв В. В. Особливості соціального середовища, що формує уста-

новки на політичний екстремізм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Шерстобоєв Владислав 

Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2179 А] УДК 316.647.5 
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444. Шибіріна С. О. Організаційні та методичні засади статистики ринку неру-

хомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.10 "Ста-

тистика" / Шибіріна Світлана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-

1738 А] УДК 311:332.72](477) 

445. Шиделко А. В. Соціальна профілактика статевої деморалізації неповно-

літніх дівчат в Україні та в Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Шиделко Анна Во-

лодимирівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-0620 А] УДК 316.624.3-055.25](477) 

446. Шинкаренко О. Є. Особливості детермінації електоральної поведінки 

виборців України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук  : 

[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Шинкаренко Олена Євгенівна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-2757 А] УДК 316.344.4:324](477) 

447. Яненко Я. В. Репрезентація цінностей в рекламі в сучасному україн-

ському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Яненко Ярослав Васильович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-0636 А] УДК 316.74:659 

32 Політика 

На ступінь доктора 

448. Андрущенко Т. В. Політико-аксіологічні детермінанти цивілізаційного 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Тео-

рія та історія політ. науки" / Андрущенко Тетяна Вікторівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Чернівці, 2012. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — 100 пр. — [2012-3413 А] 

 УДК 32-048.42:316.752 

449. Дубас О. П. Розвиток інформаційно-комунікаційного простору в контексті 

взаємодії культури і політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 

наук : спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Дубас Олексій Павлович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова]. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с.27—29 (26 назв). — 100 пр. — [2012-1890 А]

 УДК 32:[004+316.77 

450. Недбай В. В. Інноваційні медіа-технології в системі політичних комуніка-

цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 

ін-ти та процеси" / Недбай В'ячеслав Вікторович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (26 назв). — 100 пр. — [2012-0461 А]

 УДК 32:316.77 

451. Шубін С. П. Теоретико-методологічні засади впровадження політичного 

маркетингу в державному управлінні України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Шубін 

Сергій Петрович ; Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Пре-

зидентові України. — Х., 2012. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—35 (35 назв). — 130 пр. — 

[2012-3275 А] УДК 32.01:35.07-027.21(477) 
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На ступінь кандидата 

452. Білівітіна А. С. Реклама в системі політичного маркетингу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 

Білівітіна Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2927 А] УДК 659.1:32.019.5 

453. Буян В. В. Міфотворчість як елемент політичної культури українського 

трансформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Буян В'ячеслав Володимиро-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-2554 А] УДК 32.01:165.191](477) 

454. Василенко К. М. Інтернет-видання як чинник формування демократичної 

політичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Василенко Ксенія Микитівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2556 А] УДК 32.01:[070:004.738.5 

455. Гарбадин А. С. Феномен чужинця у постмодерному політологічному дис-

курсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та 

історія політ. науки" / Гарбадин Андрій Стефанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-0338 А]

 УДК 32.019.51:141.78 

456. Кириленко В. В. Сучасна політична міфотворчість: сутність, феномен, 

технологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 

"Теорія та історія політ. науки" / Кириленко Вероніка Валеріївна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Чернівці, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0104 А] УДК 32.019.5 

457. Майданюк В. М. Співвідношення наукового та ідеологічного у поглядах 

на демократію представників українського консерватизму ХХ століття : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія 

політ. науки" / Майданюк Валерій Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

— Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-2647 А] 

 УДК 32.019.52:321.7(477)"19" 

458. Рибалка Г. Г. Система політико-правового регулювання соціального 

партнерства: структура та функції в умовах сучасної демократії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 

Рибалка Ганна Геннадіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-

петровськ, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2012-3193 А] 

 УДК 32+34](477) 

459. Савич В. О. Західні концепції глобалізації кінця ХХ — початку ХХІ століття : 

(іст.-теорет. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Савич Віта Олексіївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-1309 А] УДК 32:339.9(4-15)"19/20" 

460. Слабчук Т. А. Еволюція жіночого політичного лідерства в контексті де-

мократизації українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Слабчук Тетяна Анатоліївна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Європ. ун-т]. — К., 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2470 А] 

 УДК 32:316.346.2-055.2](477) 
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461. Соловйова А. С. Авторитарне підкорення особи владному впливу у 

західній політичній думці 30—70-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / 

Соловйова Анна Сергіївна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 

2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2109 А] 

 УДК 32.019.5 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

462. Дем'яненко Б. Л. Розвиток кратологічних знань в Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. 

науки" / Дем'яненко Борис Леонідович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. 

ім. І. Ф. Кураса. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 34 с. — Бібліогр.: 

с. 28—31 (33 назви). — 100 пр. — [2012-2584 А] УДК 321.01(477) 

463. Мамонтова Е. В. Символічний ресурс державотворення: сутність, ґенеза, 

еволюція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 

ін-ти та процеси" / Мамонтова Елла Вікторівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Одес. 

регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Одеса, 

2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (56 назв). — 100 пр. — [2012-0837 А] 

 УДК 321.01+342.228](477) 

464. Панченко Т. В. Реалізація принципу субсидіарності у сучасному демо-

кратичному розвитку: політико-культурні детермінанти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеолоія" / Пан-

ченко Тетяна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 38 с. 

— Бібліогр.: с. 28—34 (59 назв). — 100 пр. — [2012-2873 А] УДК 321.7.015 

465. Цокур Є. Г. Джерела легітимності політичної влади в контексті взаємодії 

держави та громадянського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Цокур Євген Георгійович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 

(34 назви). — 100 пр. — [2012-0600 А] УДК 321.01 

На ступінь кандидата 

466. Батрименко В. І. Особливості сучасних моделей місцевого самовряду-

вання : (політол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Батрименко Володимир Іванович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 

— 100 пр. — [2012-3430 А] УДК 321.01:352 

467. Волянюк О. Я. Суспільна пам'ять в контексті розвитку політичної свідо-

мості у сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Волянюк Ольга Ярославівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1805 А] УДК 321.01:316.64](477) 

468. Івасечко О. Я. Державотворчі ідеали Ростислава Лащенка: політико-

правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Івасечко Ольга Ярославівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0398 А] УДК 321.01(477)(092) 
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469. Каретна О. О. Механізми сучасної державної молодіжної політики 

України: еволюція та тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Каретна Ольга Олександрівна ; Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-1145 А] УДК 321.01-053.81(477) 

470. Кузьменко Т. В. Легітимація політичної влади: ціннісний вимір : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та 

процеси" / Кузьменко Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0099 А] 

 УДК 321:316.752 

471. Левенець Є. Ю. Взаємодія центральних органів виконавчої влади в 

Україні: структурно-функціональний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Левенець Євгенія 

Юріївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Ін-т політ. і 

етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-2980 А] УДК 321.01:351](477) 

472. Літвін Л. А. Забезпечення гендерної рівності як чинник демократизації 

політичних інститутів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Літвін Лілія Анатоліївна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2012-1993 А] УДК 321.7:316.346.2](477) 

473. Проценко О. В. Інститут партисипації в сучасній Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та проце-

си" / Проценко Олександр Валерійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 

— Луганськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-2065 А] 

 УДК 321.7:323.21](477) 

474. Сурганова Ю. О. Особливості трансформації форми державного прав-

ління в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Сурганова Юлія Олександрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-3854 А] УДК 321.02(477) 

475. Троян І. В. Причинно-наслідкові зв'язки трансформації державного суве-

ренітету в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Троян Ірина Валеріївна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-0571 А] УДК 321.011:327 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь доктора 

476. Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс як недемократичне явище су-

часного політичного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 

наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Ніколаєнко Наталія Олександрівна ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 

28 с. — Бібліогр.: с. 22—25. — 100 пр. — [2012-0062 А] УДК 324:35.07 

На ступінь кандидата 

477. Макух О. Є. Динаміка розвитку інституту політичної влади як комуніка-

ційної системи: теоретико-методологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Макух 

Оксана Євгенівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2012-2651 А] УДК 323.21 

478. Парійчук-Брухаль Р. І. Політичні чинники конфліктного потенціалу 

міжетнічних відносин в перехідних суспільствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Парійчук-

Брухаль Роксолана Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-0485 А] УДК 323.12:316.3 

479. Северінова О. Б. Утвердження толерантності в мультикультурному сус-

пільстві: порівняльно-політологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.05 "Етнополітол. та етнодержавознав." / Северінова 

Олександра Борисівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 

[Маріупол. держ. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-3205 А] УДК 323.1 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

480. Веремчук М. А. Політика України у сфері розвитку малого та середнього 

бізнесу: кримський регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Веремчук Марина 

Андріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1073 А] УДК 323.3(477.75) 

481. Гев'юк У. Ю. Формування інституту парламентських виробів у процесі 

демократизації політичної системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гев'юк Уляна Юріївна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1816 А] УДК 324(477) 

482. Клюжев О. В. Електоральний простір у контексті трансформаційних змін 

в українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Клюжев Олександр Володимирович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-2964 А] УДК 323(477) 

483. Мороз А. С. Трансформація політичних цінностей та орієнтацій молоді 

України: зовнішньополітичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Мороз Андрій Сер-

гійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1245 А] УДК 323.21-053.81(477) 

484. Москальов М. А. Вплив великого капіталу на суспільно-політичні проце-

си в Україні : (за матеріалами ділових ЗМІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Москальов Максим 

Анатолійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0452 А] УДК 323.382(477) 

485. Мостіпан О. М. Ефективність як складова функціонування сучасних ви-

борчих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мостіпан Олександр Миколайович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-2439 А] УДК 324(477) 
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486. Пивоваров Ю. А. Вплив етнонаціонального чинника на процеси демо-
кратичної трансформації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Пивоваров Юрій Анатолійо-
вич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 
— Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3174 А]
 УДК 323.1:321.7](477) 

487. Равлик І. О. Парламентські вибори як механізм мобільності політичної 
еліти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Равлик Ірина Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2012-2068 А] УДК 324:323.39](477) 

488. Розлуцька А. Б. Людина як об'єкт і суб'єкт інформаційної політики : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та 
історія політ. науки" / Розлуцька Анастасія Богданівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — 
[2012-2075 А] УДК 323.2(477) 

489. Рябой Ю. О. Вплив політичної культури на трансформаційні процеси 
українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Рябой Юрій Олексійович ; Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра Могили, [Приват. вищ. навч. закл. "Європ. ун-т"]. — Миколаїв, 
2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2083 А] 

 УДК 304.42:32](477) 
490. Сакрієр О. Л. Технології конструювання іміджу лідера політичної партії у 

парламентських виборчих кампаніях України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Сакрієр Оксана 
Леонідівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2088 А] УДК 324:316.334.3](477) 

491. Татарин А. Б. Парламентські та президентські виборчі кампанії на регіо-
нальному рівні в Україні: політологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Татарин Андрій 
Богданович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — Луганськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 
— [2012-3235 А] УДК 324(477) 

492. Фесун Г. С. Соціально-психологічні виміри іміджу політичного лідера в 
Україні : (на прикл. виборчої кампаній 2004—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Фесун 
Галина Стефанівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0032 А] 

 УДК 323.39:324(477)"2004/2010" 
493. Чемерис І. В. Політико-правові механізми запобігання та протидії ко-

рупції в органах державної влади України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Чемерис Іван Вікто-
рович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. ін-т стратег. 
дослідж.]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2012-2505 А] УДК 324+342.6](477) 

494. Шелестов О. М. Особливості політичної культури електорального про-
цесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Шелестов Олександр Миколайович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 
100 пр. — [2012-2752 А] УДК 324:316.75](477) 
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327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь доктора 

495. Ірхін О. А. Моделі інтеграції євразійського простору та національні інте-
реси України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Ірхін Олександр 
Анатолійович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — 
[2012-0211 А] УДК 327.39(477) 

На ступінь кандидата 

496. Вітренко Л. В. Регіональні пріоритети євроінтеграційної політики країн 
Південно-Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Вітренко Людмила 
Вадимівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2012. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-2221 А] 

 УДК 327.39(4-11+4-13) 
497. Задорожня А. Г. Місце України в системі регіональних відносин країн 

Центрально-Східної та Південно-Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. 
розв." / Задорожня Аліна Григорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. 
— 100 пр. — [2012-0386 А] УДК 327.39(477+4) 

498. Запорожець С. А. Анархізм як ідейно-політична течія: сутність, проблеми 
та тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Запорожець Сергій Анатолійович ; 
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 
2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3556 А] 

 УДК 329.285"18/19" 
499. Зінько С. Ю. Мусульманські країни Близького Сходу у сучасних між-

народних інформаційних відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Зінько 
Соломія Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2012-3561 А] УДК 329(5-15) 

500. Кириченко І. О. Політико-інформаційна парадигма безпекової стратегії 
США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. 
пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Кириченко Інна Олександрівна ; НАН 
України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1930 А] УДК 327.8(73) 

501. Корюкалов М. В. Політика Європейського Союзу із надання зовнішньої 
допомоги для розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Корюкалов Михай-
ло Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2625 А] УДК 327(4) 

502. Лущенко А. О. Зовнішній суверенітет держави у постбіполярній системі 
міжнародних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Лущенко Анна 
Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К., 2012. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2841 А] УДК 327(477) 
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503. Мішин О. В. Формування регіональної системи безпеки в Африці : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 21.03.03 "Геопо-

літика" / Мішин Олександр Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0447 А] 

 УДК 327.51(6) 

504. Руда В. В. Становлення та розвиток спільної зовнішньої політики й по-

літики безпеки Європейського Союзу в 1991—2004 рр. : (на матеріалах Балкан. кри-

зи) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Руда Вікторія Вікторівна ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. 

мов]. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2012-1307 А] УДК 327:061.1ЄС"1991/2004" 

505. Сергієнко Я. В. Наднаціональні інститути у формуванні спільної  

зовнішньої політики ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Сергієнко Яна 

Віталіївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2012. — 

21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1671 А] 

 УДК 327.39:061.1ЄС 

506. Фартушняк С. Ю. Політика США щодо інтеграційних процесів в арабсь-

кому світі (1991—2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Фартушняк 

Світлана Юріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2012-1349 А] 

 УДК 327(73:53)"1991/2011" 

507. Шелест Г. В. Інститут посередництва у процесі мирного врегулювання 

воєнних конфліктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Шелест Ганна Во-

лодимирівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. 

— [2012-1737 А] УДК 327.56:341.62]"1945/2011" 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

508. Апатова Н. В. Національна стратегія інноваційного розвитку в умовах 

формування інформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Апатова Наталія Во-

лодимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (63 назви). — 100 пр. — [2012-2526 А] 

 УДК 330.341.1(477) 

509. Бова Т. В. Розвиток державної інноваційно-інвестиційної політики 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бова Тетяна Вячеславівна ; Акад. муніцип. 

упр., [Донец. держ. ун-т упр.]. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(45 назв). — 100 пр. — [2012-0083 А] УДК 330.341.1:330.322.5](477) 

510. Гальцова О. Л. Інституціональний розвиток агропромислового комплексу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Гальцова Ольга Леонідівна ; Класич. приват. ун-т. — 
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Запоріжжя, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (51 назва). — 150 пр. — 

[2012-2785 А] УДК 330.837:631.155.2 

511. Євсєєва О. О. Теоретичні та методологічні засади державного регулюван-

ня довгострокового соціального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Євсєєва Ольга Олек-

сіївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та ста-

лого розв. НАН України". — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(48 назв). — 100 пр. — [2012-2593 А] УДК 330.342.146(477) 

512. Карлова О. А. Теоретико-методологічні засади функціонування і розвит-

ку соціально-економічної системи міського комплексу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. еконо-

міка" / Карлова Олена Анатоліївна ; Донец. держ. ун-т упр., [Харків. нац. акад. міськ. 

госп-ва]. — Донецьк, 2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—29 (60 назв). — 100 пр. — 

[2012-0411 А] УДК 330.111.4:332.122(477.54-25) 

513. Корнєв М. М. Стратегія інтеграційного розвитку національної економіки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Корнєв Михайло Миколайович ; Донец. держ. ун-т упр. — 

Донецьк, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — 100 пр. — 

[2012-3624 А] УДК 330.5(477) 

514. Липов В. В. Інституціональна комплементарність як чинник формування 

та розвитку соціально-економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Липов Воло-

димир Валентинович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (57 назв). — 100 пр. — [2012-3661 А] УДК 330.342 

515. Лисюк В. М. Методологія дослідження та регулювання товарних ринків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Лисюк Володимир Митрофанович ; НАН України, Ін-т пробл. 

ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 

(35 назв). — 100 пр. — [2012-0808 А] УДК 330.31:339.14 

516. Лопушняк Г. С. Теоретико-методологічні засади державної соціальної 

політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Лопушняк 

Галина Степанівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України]. — Донецьк, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (51 назва). — 

100 пр. — [2012-2983 А] УДК 330.3:304.4](477) 

517. Любімов В. І. Розвиток державного регулювання регіональних промисло-

во-інноваційних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Любімов Віталій Іванович ; 

Акад. муніцип. упр., [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2012. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (45 назв). — 100 пр. — [2012-0822 А] УДК 330.322:353 

518. Миронова Л. Г. Моделі і методи управління трудовим потенціалом в 

умовах постіндустріальної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Миронова Лариса Геннадіївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (37 назв). — 100 пр. — [2012-2991 А] 

 УДК 330.46:331.522.4 

519. Скрипчук П. М. Організаційно-економічні засади екологічної сертифіка-

ції в системі управління природокористуванням : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 

навколиш. середовища" / Скрипчук Петро Михайлович ; Сум. держ. ун-т, [Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування]. — Суми, 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—36 (47 назв). — 100 пр. — [2012-1678 А] УДК 330.15:006.063 

520. Хвесик Ю. М. Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських де-

пресивних територій: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Хвесик Юлія Ми-

хайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". 

— К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (52 назви). — 100 пр. — [2012-

2146 А] УДК 330.322:338.436 

521. Яценко А. В. Державне регулювання інвестиційної та інноваційної діяль-

ності в Україні в контексті міжнародної міграції капіталу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Яценко Антон Володимирович ; Нац. авіац. ун-т, [Н.-д. екон. ін-т М-ва 

екон. розв. і торгівлі України]. — К., 2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(35 назв). — 100 пр. — [2012-0039 А] УДК 330.322.014:330.341.1](477) 

На ступінь кандидата 

522. Артеменко В. І. Підвищення економічної ефективності виробництва мо-

лока в сільськогосподарських підприємствах при технічному переоснащенні та ре-

конструкції ферм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Артеменко Володимир Іванович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 

[Харків. держ. зоовет. акад.]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-1372 А] УДК 330.131.5:636.22/.28.034.08 

523. Баєвська Р. О. Оптимізація соціально-економічного розвитку регіону в 

сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил. і регіон. економіка" / Баєвська Руслана Олександ-

рівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Донец. ун-т економіки та права]. — Донецьк, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2924 А] 

 УДК 330.111.66:332.1 

524. Березяк І. І. Економіко-енергетична оцінка виробництва молока в сіль-

ськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Березяк Іванна Іванівна ; 

Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 

— 120 пр. — [2012-0298 А] УДК 330.13:637.12 

525. Брежнєва-Єрмоленко О. В. Інтелектуальний капітал як фактор фор-

мування нової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Брежнєва-Єрмоленко Ольга 

Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 17 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1066 А] УДК 330.142:330.33 

526. Вареник І. В. Макроекономічне вимірювання як інституціональний ін-

струментарій дослідження господарського механізму суспільства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. 

думки" / Вареник Ірина Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана", [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — К., 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3468 А]

 УДК 330.101.541 
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527. Васильєва С. І. Ефективність інновації та НТП на підприємствах харчової 

промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Васильєва Світлана Іванівна ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — К., 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

200 пр. — [2012-0668 А] УДК 330.341.1:664 

528. Виголко Т. О. Концепція влади в інституціональній економічній теорії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Виголко Тетяна Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — 

Донецьк, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-3473 А] УДК 330.837 

529. Гаєвський А. М. Трансформація відносин власності у соціальній сфері 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Гаєвський Андрій Миколайович ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2565 А] УДК 330.111.62:304(477) 

530. Ганзюк С. М. Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Ганзюк Світлана Михайлівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-1084 А] УДК 330.341.1(477) 

531. Гармашова О. П. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Гармашова Олена Петрівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (27 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2012-0340 А] УДК 330.341.1:339.137.2 

532. Голда О. О. Моделювання ефективної системи управління виробництвом 

металургійних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Голда 

Ольга Олексіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0344 А] УДК 330.4:005.3:669 

533. Гуль І. Г. Економічне стимулювання ефективного відтворення і викори-

стання ресурсів мисливської фауни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 

середовища" / Гуль Іван Григорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т 

України". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-3306 А] УДК 330.15:630*15 

534. Даниліна С. О. Форми нагромадження капіталу та їх особливості в пере-

хідній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Даниліна Світлана Олексіївна ; 

Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2012. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 10—12 (21 назва). 

— 100 пр. — [2012-2950 А] УДК 330.342:330.146 

535. Дмитрів К. І. Економічне оцінювання об'єктів інтелектуальної власнос-

ті підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дмитрів Катерина Іванівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (21 назва). — 100 пр. — [2012-1884 А] УДК 330.133:347.77 

536. Дмитрусенко К. О. Моделювання взаємодії складових фінансового ринку 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 
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методи, моделі та інформ. технологіїї в економіці" / Дмитрусенко Костянтин Олего-

вич ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-3527 А] УДК 330.44:336.761(477) 

537. Дюканова О. В. Еколого-економічне моделювання наслідків скорочення 

промислових викидів СО2 в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Дюканова Ольга Вадимівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2012-1891 А] УДК 330.4:502.175](477) 

538. Дяченко О. Г. Методи управління ризиком ліквідності комерційного банку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Дяченко Олександр Григорович ; Класич. приват. ун-т. — За-

поріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-3541 А] УДК 330.131.7:336.713 

539. Жила Т. В. Становлення соціального напряму в українській економічній 

думці (кінець ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Жила Тетяна 

Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 

2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0380 А]

 УДК 330.8(477)"18/19" 

540. Зуб Т. Г. Організаційно-економічні засади адаптації ринкової аксіоматики 

ефективного ресурсовикористання в національній економіці : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Зуб Тетяна Григорівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-1909 А] 

 УДК 330.341.2:338.242(477) 

541. Калюжна Ю. П. Підвищення економічної ефективності інвестиційної 

діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Калюжна Юлія 

Петрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. 

акад., [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2012-1141 А] 

 УДК 330.322:631.164.23 

542. Касьяненко Т. В. Економічне обґрунтування екологічно спрямованого 

інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 

Касьяненко Тетяна Вячеславівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Сум. держ. ун-т]. — 

Донецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-3578 А] УДК 330.15:001.895 

543. Кічкіна Т. О. Моделювання страхової експертизи нещасних випадків 

на виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Кічкіна 

Тетяна Олексіївна ; Донец. нац. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 

Донецьк, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3591 А]

 УДК 330.46:331.45 

544. Ковальчук Н. П. Макроекномічні ризики: класифікаційні ознаки, способи 

виміру та шляхи мінімізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ковальчук Наталія Пав-
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лівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2012-0760 А] УДК 330.101.541 

545. Колінько О. Г. Вплив духовно-творчої діяльності на сучасний госпо-

дарський розвиток : (методол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Колінько Ольга 

Григорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — [2012-0422 А] УДК 330.101.01 

546. Крамаренко І. С. Стратегія розвитку інвестиційно-фінансового забезпе-

чення агропродовольчої сфери України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Крамаренко 

Ірина Сергіївна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2012-1184 А] 

 УДК 330.322:338.43 

547. Крючко Л. С. Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Крючко Леся Станіславівна ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2012-0134 А] 

 УДК 330.341.1:631.11 

548. Кубіцький Ю. С. Управління соціально-економічним розвитком 

сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кубіцький Юрій Сергійович ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0779 А]

 УДК 330.34:338.43](477) 

549. Кундрик М. Т. Інноваційна інфраструктура в системі формування еко-

логічно збалансованої економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кундрик Марта 

Тарасівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1549 А] УДК 330.341.1:504(477) 

550. Кутрань К. В. Ринок венчурного капіталу: методологія, теорія та особ-

ливості функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Кутрань Катерина Вікторівна ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-1194 А] УДК 330.142 

551. Кушнір О. К. Інтервальне моделювання динаміки економічних збитків, 

наслідків негативного впливу автотранспорту на навколишнє середовище : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі 

та інформ. технології в економіці" / Кушнір Оксана Климівна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-0446 А]

 УДК 330.4:502.17 

552. Малинська О. О. Основні напрями формування інвестиційної привабливості 

регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продукт. сил. і регіон. економіка" / Малинська Олена Олександрівна ; Черкас. держ. 

технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. 

— [2012-3684 А] УДК 330.322 
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553. Малюк О. С. Удосконалення методичних підходів до формування еколо-

гозбалансованої інвестиційної стратегії підприємства : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і 

охорони навколиш. середовища" / Малюк Оксана Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Нац. гірн. ун-т", [Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-3685 А] УДК 330.322.5:502 

554. Маргіта Н. О. Регіональна політика регулювання залучення прямих іно-

земних інвестицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Маргіта Наталія Орестівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2848 А] УДК 330.322:332.1 

555. Мартинюк О. В. Розвиток системи управління охороною навколишнього 

природного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 

Мартинюк Оксана Володимирівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. 

— Рівне, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-0139 А] УДК 330.15:502 

556. Мелень О. В. Обґрунтування пріоритетності впровадження інновацій на 

машинобудівних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мелень Олена Валентинівна ; 

ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 

— 120 пр. — [2012-1583 А] УДК 330.341.1:62 

557. Наумов М. С. Особливості ринкової трансформації в умовах інтелек-

туалізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Наумов Максим Сергійович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-2444 А] УДК 330.111:316.324.8 

558. Никоненко С. В. Моделювання оцінювання та управління соціальним 

капіталом страхових компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Ни-

коненко Світлана Володимирівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3730 А] 

 УДК 330.46:368.032 

559. Пабат А. А. Організаційно-економічні засади енергетичного розвитку 

національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пабат Анастасія Анатоліївна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, [Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара]. — Суми, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(22 назви). — 120 пр. — [2012-0478 А] УДК 330.3:658.26 

560. Паркулаб А. Г. Моделі оцінювання та прогнозування розвитку ринку 

капіталів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 

методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Паркулаб Андрій Григорович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 

100 пр. — [2012-1621 А] УДК 330.45:336.76 

561. Петрова Л. Є. Шляхи та методи забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Петрова Ліля Євгенівна ; Донец. 

держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 

— 100 пр. — [2012-0901 А] УДК 330.341.1:330.52 

562. Постніков В. С. Державне регулювання якості життя в умовах соціально 

орієнтованої ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Постніков Володимир 

Станіславович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 1 50 пр. — [2012-1644 А] УДК 330.59 

563. Проскуріна М. О. Розвиток теорій циклічності в світовій економічній 

думці другої половини ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 

Проскуріна Марія Олегівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-1652 А] УДК 330.83(100)"19/20" 

564. Рибчак О. С. Тіньова економіка та особливості її розвитку в Україні : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія 

та історія екон. думки" / Рибчак Олена Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-0508 А] УДК 330.01:343.37](477) 

565. Руда Т. П. Управління виробничими ризиками молокопереробних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Руда Тетяна Павлівна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Біла 

Церква (Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-0515 А] УДК 330.131.7:637.13 

566. Рудавка Н. В. Формування стратегії структурних перетворень в економіці 

промислового міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Рудавка Наталія Вікторівна ; 

НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2695 А] УДК 330.341.4:711.454 

567. Савків У. С. Розробка механізму аналізу і прогнозування сталого розвитку 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продуктив. сил. і регіон. економіка" / Савків Уляна Степанівна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Ужго-

род, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2086 А]

 УДК 330.1:332.146.2 

568. Сапачук Ю. М. Формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансо-

вого ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Сапачук Юрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-0524 А] УДК 330.142.23:336.76 

569. Слепян Е. В. Моделювання випуску цінних паперів як інструменту 

управління фінансуванням регіональних інвестиційних проектів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та 

інформ. технології в економіці" / Слепян Елла Валеріївна ; Класич. приват. ун-т. — 

Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — 

[2012-2471 А] УДК 330.4:336.763]:330.322 
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570. Снєгін О. В. Моделювання процесів транспортної логістики в ланцюгах 

постачань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 

методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Снєгін Олег Володимирович ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-0542 А] УДК 330.46 

571. Соловйова О. А. Розвиток інвестиційної діяльності страхових компаній в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Соловйова Оксана Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Класич. приват. ун-т]. — Донецьк, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2288 А] 

 УДК 330.322:368.03](477) 

572. Степанова Л. В. Забезпечення ефективності використання трудового по-

тенціалу торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Степанова Лариса Валентинівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. 

ім. М. В. Птухи, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. 

— К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-1326 А]

 УДК 330.131.5:334.73(477) 

573. Татарінов В. В. Інноваційний розвиток кластерів малих та середніх 

підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Татарінов Вадим Вадимович ; 

Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-0558 А] УДК 330.341.1:621 

574. Товт Т. Й. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності машино-

будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Товт Тетяна Йосипівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2012. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(25 назв). — 100 пр. — [2012-1340 А] УДК 330.322:621 

575. Тонковид Т. В. Економічний механізм регулювання сільськогосподар-

ського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тонковид Тамара Володи-

мирівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). 

— 100 пр. — [2012-0987 А] УДК 330.341.1:63 

576. Тур О. М. Економічне обґрунтування стратегії еколого-орієнтованого роз-

витку національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо-

вища" / Тур Олександр Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3875 А]

 УДК 330.15:502.171 

577. Удуд І. Р. Управління комерційним ризиком торговельного підприємства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Удуд Іванна Романівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. 

комерц. акад. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-0031 А] УДК 330.131.7:658.6 

578. Цибін О. С. Організаційно-управлінські засади розвитку домашніх госпо-

дарств в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Цибін Олександр Станіславович ; 
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Чернігів. держ. ін-т економіки і упр., [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 

Чернігів, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв) та в 

тексті. — 150 пр. — [2012-1009 А] УДК 330.567.28:338.246](477) 

579. Чайка Ю. М. Структурний розвиток національної економіки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та 

історія екон. думки" / Чайка Юлія Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. 

ун-т", [ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 120 пр. — [2012-2158 А] УДК 330.341.4(477) 

580. Чернобривець В. О. Підвищення екологічної безпеки діяльності ву-

гільних шахт України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 

Чернобривець Вікторія Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2166 А] 

 УДК 330.15:622.012.2](477) 

581. Чорний А. В. Інноваційне управління інтелектуальними ресурсами со-

ціально-економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чорний Анатолій Васильо-

вич ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу, [Київ. ун-т ринк. відносин]. — Бердянськ 

(Запоріз. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-1355 А] УДК 330.341.1:339.166.5](477) 

582. Шпирко В. В. Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових ком-

паній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. ме-

тоди, моделі та інформ. технології в економіці" / Шпирко Віктор Васильович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2012-2759 А] УДК 330.4:005.334:368.03 

583. Яремко І. І. Управління потенціалом соціально-виробничих систем 

економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Яремко Ірина Ігорівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-1036 А] УДК 330.341.1(477) 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

584. Цимбал О. І. Інституційне регулювання ринку праці України: теорія, ме-

тодологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Цимбал Олександр Іванович ; Тер-

нопіл. нац. екон. ун-т, [Рада по вивч. продуктив. сил України НАН України]. — Тер-

нопіль, 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (37 назв). — 150 пр. — [2012-

1010 А] УДК 331.5:338.4](477) 

На ступінь кандидата 

585. Бондаревська К. В. Управління і ефективність використання трудових 

ресурсів в аграрних господарствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бондаревська Ксенія Вален-

тинівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад., 

[Дніпропетров. держ. фін. акад. М-ва фінансів України]. — Полтава, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-1063 А] 

 УДК 331.522.4:338.436(477) 
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586. Борюшкіна О. В. Ринок праці великого міста в умовах транзитивного 

суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 

22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Борюшкіна Оксана Володимирівна ; Харків. 

нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 

[2012-3457 А] УДК 303.725.3:331.5 

587. Васильчук Н. О. Визначення соціально-демографічного портрету сег-

ментів регіонального ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Васильчук Наталія Олександрівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — 

Донецьк, 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-2557 А] УДК 331.52 

588. Головіна С. В. Організація регулювання національного ринку робочої сили 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Головіна Світлана Валеріївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2012-3080 А] УДК 331.5.025.12(477) 

589. Дмитруха Т. І. Підвищення безпеки об'єктів різного призначення в разі 

руйнування ртутних джерел світла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Дмитруха Тетяна Іллівна ; Держ. 

служба гірн. нагляду та пром. безпеки України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. 

безпеки та охорони праці", [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0720 А] УДК 331.45:621.327.534 

590. Женгал К. В. Діяльність профспілок Одеської області в умовах незалеж-

ності України (1991—2002 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Женгал Катерина Володимирівна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2012. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1894 А] 

 УДК 331.105.44(477.74)"1991/2002" 

591. Забавіна К. Ю. Формування та розвиток кадрового потенціалу в системі 

державного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Забавіна Катерина Юріївна ; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1896 А] УДК 331.108:351 

592. Зубчинська Н. М. Інтелектуалізація праці на робочому місці та її за-

безпечення на промисловому підприємстві : (на прикл. коксохім. п-в) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 

п-вами" / Зубчинська Надія Максимівна ; Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН 

України, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-0128 А] УДК 331.102.344:331.103 

593. Зяблицев Д. В. Управління мотивацією персоналу торговельного під-

приємства на принципах логістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зяблицев Дмитро Володими-

рович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — 

Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — 

[2012-0246 А] УДК 331.101.3:005.932 

594. Карпенко Т. В. Формування та використання кадрового потенціалу 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Карпенко 
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Тетяна Валеріївна ; Харків. нац. екон. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-

чара]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-1926 А] УДК 331.522.4(477) 

595. Квітка А. В. Економічні основи розвитку та реалізації людського потен-

ціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Квітка Антон Володимирович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-2396 А] УДК 331.101.262 

596. Колосюк А. В. Удосконалення заходів забезпечення іскробезпеки у разі 

імпульсного живлення індуктивного навантаження рудникового електрообладнання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона 

праці" / Колосюк Андрій Володимирович ; М-во енергетики та вугіл. пром-сті Ук-

раїни, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка (Донец. обл.), 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2012-0764 А]

 УДК 331.45:621.316.9-78 

597. Корнух О. В. Розвиток людського інтелектуального капіталу в системі 

управління інтелектуальними ресурсами підприємства : (на прикл. п-в гірн.-ме-

талург. комплексу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Корнух Оксана Валентинівна ; ДВНЗ 

"Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3625 А] УДК 331.101.262:622 

598. Крикунова В. М. Державне регулювання зайнятості в умовах ринкової 

трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Крикунова Вікторія 

Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1543 А] УДК 331.526:351.82](477) 

599. Кримова М. О. Забезпечення конкурентоспроможності молодих фахівців 

на ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Кримова 

Марія Олександрівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Пту-

хи, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 150 пр. — 

[2012-0776 А] УДК 331.522.4 

600. Кушнірчук-Ставнича О. М. Трудова міграція населення регіону та її 

соціально-економічні наслідки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Кушнірчук-Ставнича Олеся Миколаївна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — 

Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-3654 А] УДК 331.556:332.021 

601. Легкий В. І. Поліпшення зайнятості населення в праценадлишковому ре-

гіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-

мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Легкий Василь Іванович ; 

Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2012-0803 А] 

 УДК 331.5:314.116-022.257 

602. Лук'яненко А. О. Нормалізація концентрації шкідливих речовин на робо-

чих місцях ручного дугового зварювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Лук'яненко Анна Олегівна ; Держ. 

служба гірн. нагляду та пром. безпеки України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. 
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безпеки та охорони праці", [Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України]. — 

К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2012-1211 А]

 УДК 331.45:621.791.75 

603. Мала С. І. Удосконалення матеріального стимулювання працівників : (на 

матеріалах с.-г. вир-ва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Мала Світ-

лана Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3145 А]

 УДК 331.108.53 

604. Москалець В. М. Оцінка промислового ризику на об'єктах підвищеної 

небезпеки металургійних і коксохімічних підприємств : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Москалець Влади-

слав Михайлович ; Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України, Держ. 

установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці", [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-

т"]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 130 пр. — 

[2012-1249 А] УДК 331.462:669 

605. Муравка П. П. Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств 

регіону та ефективність його використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Муравка Петро Пет-

рович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 140 пр. — 

[2012-1602 А] УДК 331.52:631.11 

606. Мякотіна Н. А. Розвиток і використання людського капіталу на держав-

ному та регіональному рівнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Мя-

котіна Наталя Алієвна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1604 А] УДК 331.101.262 

607. Назарова В. В. Зниження рівня забруднення робочої зони у техноло-

гічному процесі переробки свинцево-кислотних акумуляторів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Назарова Ва-

лерія Валеріївна ; М-во енергетики та вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з 

безпеки робіт у гірн. пром-сті, [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — Макіївка (До-

нец. обл.), 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-3721 А] УДК 331.436:628.544 

608. Нестерович А. В. Мотивація праці в сільськогосподарських підприємствах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Нестерович Андрій Васильович ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2032 А] УДК 331.101.3:631.11 

609. Новікова О. О. Підвищення безпеки праці у конвеєрних виробках вугіль-

них шахт по пиловому фактору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Новікова Олена Олександрівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 130 пр. — [2012-3162 А] УДК 331.45:622 

610. Переверзєва А. В. Інституціональне середовище формування людського 

капіталу в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Переверзєва Анна Ва-
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силівна ; Класич. приват. ун-т, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Запоріжжя, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (38 назв). — 100 пр. — [2012-2874 А] 

 УДК 331.5:316.42 

611. Прохоровська С. А. Розвиток трудового потенціалу в умовах модернізації 

соціально-трудових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Прохоровська Світлана Анатоліївна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Тернопіл. 

нац. екон. ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-0500 А] УДК 331.104:331.522.4 

612. Савін С. Ю. Мотиваційний потенціал персоналу в забезпеченні розвитку 

підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Савін Станіслав Юрійович ; Хмельниц. 

нац. ун-т, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-0518 А] УДК 331.101.3 

613. Сайчук В. С. Регіональний ринок праці Хмельницької області: суспільно-

географічне дослідження та прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Сайчук Віктор Степанович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(31 назва). — 100 пр. — [2012-0521 А] УДК 331.522.4(477.43) 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

614. Божанова В. Ю. Теоретико-методологічні основи підвищення інвести-

ційної привабливості житлового будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Божанова Вікторія 

Юріївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 

архіт."]. — Х., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (54 назви). — 100 пр. 

— [2012-1786 А] УДК 332.834:69 

615. Васильєв А. Й. Реінжиніринг управління водокористуванням: економічні 

проблеми регіонів та механізм реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Васильєв Ана-

толій Йосипович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2012. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (51 назва). — 100 пр. — [2012-3470 А] УДК 332.14:556.18 

616. Гарагонич В. В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній 

стратегії України 1991—2011 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гарагонич Василь Васильович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (45 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1435 А] УДК 332.135+94](477)"1991/2011" 

617. Дорош Й. М. Еколого-економічні імперативи реформування земельних 

відносин в умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середови-

ща" / Дорош Йосип Мирославович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки 

природокористування та сталого розв. НАН України". — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 28—32 (31 назва). — 100 пр. — [2012-2589 А] УДК 332.365 

618. Любченко О. М. Теоретико-методологічні засади соціально-економічно-

го розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Любченко Олексій 

Миколайович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2012-0824 А] УДК 332.1:338.1 

619. Шульц С. Л. Формування і розвиток економічного простору регіонів Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продукт. сил. і регіон. економіка" / Шульц Світлана Леонідівна ; НАН України, Ін-т 

регіон. дослідж. — Львів, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (75 назв). — 

100 пр. — [2012-2316 А] УДК 332.1(477) 

На ступінь кандидата 

620. Абдулгазіс В. С. Управління інтегрованим виробничим потенціалом Південо-

го регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. 

продукт. сил та регіон. економіка" / Абдулгазіс Вєнєра Сеярівна ; Міжнар. ун-т біз-

несу і права, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Херсон, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2201 А] 

 УДК 332.135(477.7) 

621. Аксьонова С. В. Регіональний розвиток землекористування на основі 

земельного кадастру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.05 "Розв. продукт. сил. і регіон. економіка" / Аксьонова Світлана 

Віталіївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3404 А] УДК 332.3:332.64 

622. Арбузова Т. А. Розвиток конкурентоспроможності сільськогосподарсько-

го виробництва регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Арбузова Тетяна Анатоліїв-

на ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2012-2203 А] УДК 

332.14:338.439 

623. Басюк О. В. Економіко-організаційні основи формування та нарощення 

потенціалу нової економіки регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил. і регіон. економіка" / Басюк 

Ольга Василівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Одес. держ. екон. 

ун-т]. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 140 пр. 

— [2012-3046 А] УДК 332.12(477) 

624. Білокінь Т. Г. Регулювання розвитку регіонального споживчого ринку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-

дукт. сил і регіон. економіка" / Білокінь Тарас Григорович ; Черкас. держ. технол. ун-т. 

— Черкаси, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-3441 А]

 УДК 332.146:339.133.2 

625. Велесик Т. А. Формування ринку осушених земель сільськогосподар-

ського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 

Велесик Тетяна Анатоліївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — 

Рівне, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-1800 А] УДК 332.72:631.6 

626. Гаватюк Л. С. Фінансове оздоровлення житлово-комунального господарст-

ва в умовах реформування галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гаватюк Людмила Ста-

ніславівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3487 А] УДК 332.8.027 
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627. Горященко Ю. Г. Інформаційне забезпечення соціально-економічного 

розвитку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Горященко Юлія Григорівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Дніпропетров. 

держ. фін. акад., М-во фінансів України]. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2012-0696 А] УДК 332.143 

628. Гриненко В. В. Удосконалення організаційно-економічного механізму ре-

гулювання процесів містобудівельної діяльності органами місцевого 

самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Гриненко Володимир Во-

лодимирович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-1833 А] УДК 332.146.2:711.4 

629. Громика Н. К. Формування стратегії соціально-економічного розвитку 

регіону України в посткризовий період : (на прикл. Харків. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. 

економіка" / Громика Надія Костянтинівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. 

пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0355 А] УДК 332.14(477.54) 

630. Гуляк Р. Е. Моніторинг ресурсної компоненти економічного потенціалу 

адміністративно-територіальних одиниць : (на прикл. м. Харкова) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 

регіон. економіка" / Гуляк Роман Едуардович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — 

Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-1835 А] УДК 332.146.2:911.375](477.54-25) 

631. Дворецький А. М. Оцінка вартості відновлення родючості ріллі аграр-

них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дворецький Анатолій Миколайович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-1106 А] УДК 332.6:338.436 

632. Дорошенко Ю. М. Закономірності формування та розвитку ринку житло-

вої нерухомості в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Дорошенко Юлія Миколаївна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-1889 А] УДК 332.85(477) 

633. Дяченко І. Б. Регіональний менеджмент природно-заповідних територій 

та об'єктів в умовах ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Дяченко 

Ігор Борисович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2012. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2012-3540 А] УДК 332.122:502.211 

634. Жернова Е. В. Формування регіональних ринків інвестиційних ресурсів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Жернова Елла Володимирівна ; Центр. спілка спожив. т-в 

України, Львів. комерц. акад., [РВНЗ "Крим. держ. інж.-пед. ун-т"]. — Львів, 2012. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2012-0210 А]

 УДК 332.146:330.322 

635. Колосінський Є. Ю. Трансформація територіальної організації торговель-

ної сфери регіону в умовах розвитку постіндустріальної економіки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. 
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економіка" / Колосінський Євген Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 

ун-т", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Ужгород, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0763 А] УДК 332.14:339.16](477) 

636. Котенко Н. В. Управління фінансуванням публічних екологічних послуг у 

системі територіального природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 

навколиш. середовища" / Котенко Наталія Вікторівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2012-1179 А] УДК 332.146.2:502 

637. Кушнір Н. О. Соціально-економічні аспекти розвитку прикордонного 

регіону в контексті євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил. і регіон. економіка" / Кушнір Наталія 

Олексіївна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3651 А] 

 УДК 332.122(477):339.923(4-6ЄС) 

638. Лудчак О. Є. Організація територій на засадах комплексного ведення 

кадастрових робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.24.04 "Кадастр і моніторинг земель" / Лудчак Оксана Євгенівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-3666 А] УДК 332.15:332.64 

639. Музика Н. М. Інституціональне забезпечення раціонального сільськогос-

подарського землекористування на ринкових засадах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і 

охорони навколиш. середовища" / Музика Наталія Миронівна ; НАН України, Держ. 

установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України", 

[Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2012. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (30 назв). — 100 пр. — 

[2012-2663 А] УДК 332.2:330.837 

640. Недобєга О. О. Моніторинг і стимулювання соціально-економічного ро-

звитку регіону : (на прикл. п-в машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Недобєга 

Олена Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 

100 пр. — [2012-0462 А] УДК 332.1:330.34]:621 

641. Омельченко О. І. Подолання диференціації соціального розвитку регіонів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продукт. сил і регіон. економіка" / Омельченко Оксана Ігорівна ; НАН України, Н.-д. 

центр індустр. пробл. розв. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-0891 А] УДК 332.142.2(477) 

642. Повстин О. В. Формування і підходи до реалізації регіональної сімейної 

політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Повстин Оксана Вікторівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2012. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2012-0065 А] УДК 332.021:316.362](477) 

643. Прус Ю. О. Оренда землі та напрямки її розвитку в сільськогосподар-

ських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прус Юрій Олександрович ; М-во аграр. 
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політики та продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (38 назв). — 100 пр. — [2012-2269 А] УДК 332.28:631.1 

644. Савчук Т. В. Система моделей економічного обґрунтування та механізми 

інвестування житлового будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Савчук Тетяна Валеріївна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1310 А] УДК 332.834:69(477) 

645. Сергієнко С. М. Організаційно-економічний механізм управління розвит-

ком муніципальних утворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Сергієнко Сергій 

Миколайович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0231 А] УДК 332.122:352 

646. Скриль В. В. Економіко-організаційний механізм оптимізації терито-

ріально-виробничих форм теплового господарства в регіоні : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил. і регіон. 

економіка" / Скриль Віталія Вячеславівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондра-

тюка. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 140 пр. 

— [2012-3215 А] УДК 332.15:621.311.22 

647. Стеців Ю. А. Організаційно-економічний механізм формування регіо-

нального ринку земельних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / Стеців Юлія 

Андріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Львів. комерц. акад. Центр. 

спілки спожив. т-в України]. — Ужгород, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0070 А] УДК 332.33 

648. Судоргін М. Г. Організаційно-економічний механізм регулювання ро-

звитку регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.05 "Розв. продукт. сил. і регіон. економіка" / Судоргін Микола Ген-

надійович ; Акад. муніцип. упр. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-3850 А] УДК 332.12(477) 

649. Теряник О. А. Інформаційне забезпечення стратегічного планування та 

моніторингу розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил. і регіон. економіка" / Теряник Олена Ана-

толіївна ; Донец. держ. ун-т упр., [Класич. приват. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-3239 А] УДК 332.145:004 

650. Тимоць М. В. Інноваційні засади відтворення земельних ресурсів аграрного 

сектору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Еко-

номіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / Тимоць Мирослава 

Василівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та 

сталого розв. НАН України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2012-2488 А] УДК 332.33:338.431(477) 

651. Хавар Ю. С. Організаційно-технічне забезпечення функціонування ка-

дастру земель лісогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Хавар 

Юлія Степанівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-1351 А] УДК 332.33:630*63 

652. Чаплигіна О. В. Розвиток орендних земельних відносин сільськогоспо-

дарських підприємств в умовах реформування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чаплигіна Олеся 

Василівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. 

— Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2012-1353 А] УДК 332.28:631.11](477) 

653. Шара Є. А. Інвестиційно-інноваційна привабливість регіонів України за 

умов інтеграційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил. і регіон. економіка" / Шара Євгенія Андріїв-

на ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Донецьк, 2012. 

— 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—25 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2172 А] 

 УДК 332.146:330.322](477) 

654. Шуліченко Н. В. Організаційно-методичний інструментарій підвищення 

якості соціально-економічного розвитку приморського міста : (на прикл. м. Миколаїв) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продукт. сил. і регіон. економіка" / Шуліченко Надія Вікторівна ; НАН України, Ін-т 

пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2187 А] УДК 332.145(477.73-25) 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

655. Франчук В. І. Теоретико-методологічні засади організації системи еко-

номічної безпеки акціонерних товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господар. діяльн." / Франчук Ва-

силь Іванович ; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "КРОК", [Львів. держ. ун-т 

внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — К., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 30—36 (69 назв). — 100 пр. — [2012-1002 А] УДК 334.722.8 

На ступінь кандидата 

656. Андергальден Ю. С. Управління корпоративними правами держави на 

промислових підприємствах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Андергальден Юлія 

Сергіївна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, [Львів. комерц. акад.]. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 

(29 назв). — 100 пр. — [2012-1367 А] УДК 334.78:334.16](477) 

657. Бицюра Ю. В. Акціонерна власність як фактор сталого економічного 

зростання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Бицюра Юрій Васильович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2012-1056 А] 

 УДК 334.722.8(477) 

658. Ванівський М. М. Інфраструктурне забезпечення розвитку споживчої коопе-

рації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Ванівський Михайло Михайлович ; Центр. спілка спожив. т-в 

України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-1799 А] УДК 334.735:338.583 

659. Кашуба Ю. П. Формування кооперативної системи техніко-технологічно-

го обслуговування сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кашуба 
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Юрій Пилипович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко-

номіки". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 130 пр. — 

[2012-3579 А] УДК 334.732:631.155.8 

660. Коваль А. В. Міжнародні зв'язки кооперації УСРР в 1920-х рр. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / 

Коваль Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 

17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0094 А]

 УДК 334.738.(4770"1920" 

661. Мацера С. М. Засади активізації акціонерного капіталу в корпоративному 

секторі економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мацера Світлана Миколаївна ; Центр. 

спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-2852 А] 

 УДК 334.758.4(477) 

662. Передало Х. С. Формування та оцінювання місії в системі менеджменту 

промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Передало Христина Станіславівна ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—22 (29 назв). — 100 пр. — [2012-1275 А] УДК 334.716:005.5](477) 

663. Солов'ян Ю. О. Розвиток системи управління державними корпоратив-

ними правами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Солов'ян Юлія Олегівна ; Акад. 

муніцип. упр., [ДВНЗ "Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — К., 2012. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2012-0969 А] 

 УДК 334.78(477) 

664. Яцкова А. Д. Формування та використання персоналу сільськогосподар-

ських кооперативів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яцкова Анна Дмитрівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0038 А]

 УДК 334.734:631.115.8 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

665. Вовк В. Я. Стратегічне управління конкурентоспроможністю банку: кон-

цепція та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Вовк Вікторія Яківна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Міжнар. ун-т бізнесу і 

права]. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (48 назв). — 100 пр. — 

[2012-0327 А] УДК 336.71:005.5:339.137.2 

666. Єгоричева С. Б. Стратегії інноваційної діяльності комерційних банків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Єгоричева Світлана Борисівна ; Ун-т банк. справи Нац. банку 

України, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — К., 

2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (53 назви). — 100 пр. — [2012-0373 А]

 УДК 336.71:001.895 

667. Кручок Н. С. Розвиток іпотеки в інвестуванні аграрних підприємств : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та 



   

 
85 

упр. п-вами" / Кручок Наталія Степанівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—35 (40 назв). — 100 пр. — [2012-0440 А] УДК 336.77:338.436 

668. Михайленко С. В. Бюджетний менеджмент: концептуалізація та пріоритети 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Михайленко Світлана Володимирівна ; Нац. наук. центр "Ін-т аг-

рар. економіки", [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі М-ва фінансів Ук-

раїни]. — К., 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (41 назва). — 100 пр. — 

[2012-0866 А] УДК 336.145 

На ступінь кандидата 

669. Андрейків Т. Я. Діяльність банків на ринку цінних паперів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кре-

дит" / Андрейків Тетяна Ярославівна ; Одес. нац. екон. ун-т, [Львів. комерц. акад. 

Центр. спілки спожив. т-в України]. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-3411 А] УДК 336.761:336.71 

670. Афанасенко М. В. Рейтингова оцінка діяльності банків та їх підрозділів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі-

нанси і кредит" / Афанасенко Марина Валеріївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1769 А]

 УДК 336.71 

671. Афанасьєва О. Б. Антикризове управління банківською діяльністю в Украї-

ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Афанасьєва Ольга Борисівна ; Нац. банк України, Держ. вищ. 

навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-0289 А] 

 УДК 336.71:005.334](477) 

672. Багмет К. В. Банківсько-страхова інтеграція в забезпеченні розвитку фі-

нансового сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Багмет Ксенія Вікторівна ; Нац. банк 

України, Держ. вищ. навч. закл. " Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — 

Суми, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-3285 А] УДК 336.71:368.03 

673. Бичкова Н. В. Вплив фінансової архітектури національних корпорацій на 

ефективність фінансової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бичкова Наталія Володими-

рівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 120 пр. — [2012-2770 А] УДК 336.11:334.78 

674. Бойко Ю. О. Управління концентрацією банківського капіталу в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Бойко Юрій Омелянович ; Ун-т банк. справи Нац. банку України, 

[Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2336 А] УДК 336.71(477) 

675. Борзенкова О. Д. Фіскальна роль податку на прибуток підприємств в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Борзенкова Ольга Дмитрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 120 пр. — [2012-1404 А]

 УДК 336.226.112.3(477) 
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676. Бугаєнко А. В. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніто-

рингу банківських операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Бугаєнко Анастасія Веніамінівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1412 А] 

 УДК 336.71:336.225.67 

677. Бурунова О. А. Розвиток кредитної системи Західної України (1919—

1939 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Бурунова Олена Анатоліївна ; М-во фінансів України, 

Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2552 А] УДК 336.77(477.8)"1919/1939" 

678. Василевська Г. В. Преференційне оподаткування: соціально-економічна 

доцільність та фіскальні наслідки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Василевська Галина Василівна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(34 назви). — 150 пр. — [2012-3295 А] УДК 336.564 

679. Веремчук Д. В. Трансформація податкової політики України в умовах ін-

теграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Веремчук Дмитро Володимирович ; Нац. 

банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". 

— Суми, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 

100 пр. — [2012-0320 А] УДК 336.22:339.924](477) 

680. Власова І. В. Фінансове забезпечення інноваційних проектів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Власова Інна Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-0123 А] УДК 336:330.341.1 

681. Ворошило В. В. Фінанси домашніх господарств у фінансовій системі дер-

жави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Ворошило Вікторія Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Дніпропетровськ, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1807 А] 

 УДК 336.7:330.567.2 

682. Гайдукович Д. С. Формування комплексу маркетингу банку в умовах 

конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гайдукович Дмитро Станіславович ; Одес. 

нац. екон. ун-т. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-3489 А] УДК 336.71:658.8 

683. Герасімова Т. П. Банківське кредитування аграрного виробництва : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фі-

нанси і кредит" / Герасімова Тетяна Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-1440 А] УДК 336.77:63(477) 

684. Дзедзик І. Б. Ризик-орієнтований підхід при здійсненні банками внут-

рішнього фінансового моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дзедзик Ірина Богданівна ; Ун-т 

банк. справи Нац. банку України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-2370 А] УДК 336.71.025.13 
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685. Добрянський Я. В. Оподаткування в системі державного регулювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Добрянський Ярослав Вікторович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 1 20 пр. — [2012-1886 А]

 УДК 336.221(477) 

686. Другова В. Т. Діяльність банків на ринку лізингу в Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Другова Віра Теодорівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж., [Ун-т банк. 

справи Нац. банку України]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-2797 А] УДК 336.71:658.713(477) 

687. Жулінська К. М. Ефективність дії грошово-кредитного механізму на еко-

номічну динаміку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Жулінська Катерина Миколаївна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2012. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1895 А]

 УДК 336.74:336.77 

688. Іванишина О. С. Адміністрування прямих податків та їх фіскальна ефектив-

ність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Іванишина Ольга Степанівна ; Держ. податк. служба України, 

Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1138 А] УДК 336.225(477) 

689. Ілащук С. А. Фінансове забезпечення розвитку системи охорони здоров'я 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Ілащук Світлана Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріж-

жя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3571 А]

 УДК 336.13:614](477) 

690. Карапетян О. М. Зовнішній державний борг: механізм управління та бор-

гова стратегія України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Карапетян Ольга Михайлівна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 150 пр. — [2012-0409 А] УДК 336.273.3(477) 

691. Корнацька Р. М. Фінансування медичних послуг в Україні: сучасні тен-

денції та напрями реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Корнацька Роксолана Михайлівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1532 А] 

 УДК 336.13:61](477) 

692. Косаревич Н. Б. Фінансове забезпечення територіальних громад у системі 

міжбюджетних відносин : (на прикл. Івано-Франків. обл.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Косаревич 

Назар Богданович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0252 А] УДК 336.15(477.86) 

693. Котелевська Ю. В. Формування маркетингової стратегії просування 

банківських продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Котелевська Юлія Вікторівна ; Харків. нац. 

екон. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2012-3631 А] УДК 336.71:005.585 
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694. Крівцов О. О. Політика оподаткування доходів фізичних осіб в бюджет-

ній стратегії України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Крівцов Олексій Олексійович ; М-во 

фінансів України, ДННУ "Акад. фін. упр.". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1185 А] УДК 336.221.4(477) 

695. Кучеренко С. А. Моделювання валютно-курсової політики в трансфор-

маційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Кучеренко 

Світлана Адамівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 

— К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — [2012-1195 А]

 УДК 336.748.7 

696. Леонтович С. П. Розвиток фінансового контролю за використанням бюд-

жетних коштів в аграрному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Леонтович Сергій 

Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". 

— К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2420 А]

 УДК 336.143:338.432 

697. Львовський Л. Я. Моделювання управління кредитним ризиком комерцій-

ного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 

методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Львовський Леонід Янович ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. 

— [2012-2842 А] УДК 336.77.067 

698. Майборода І. С. Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Майборода Ірина Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-0829 А] УДК 336.77:631 

699. Маслова А. Ю. Управління кредитним потенціалом банку в умовах тран-

зитивної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Маслова Анастасія Юріївна ; Ун-т банк. 

справи Нац. банку України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-2429 А] УДК 336.71 

700. Мельничук Г. С. Бюджетно-податкові механізми захисту вітчизняних 

товаровиробників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мельничук Ганна Сергіївна ; Держ. по-

датк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Акад. фін. упр. М-ва 

фінансів України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-1230 А] УДК 336.2+336.5](477) 

701. Метлушко О. В. Діяльність банків на ринку корпоративних цінних па-

перів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Метлушко Ольга Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — 

[2012-0861 А] УДК 336.76 

702. Москаленко О. В. Управління інвестиційним портфелем банку в умовах 

динамічно поновлюваної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Москаленко Олена Володими-

рівна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-2437 А] УДК 336.71 
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703. Моташко Т. П. Грошові доходи населення як джерело внутрішніх дер-

жавних запозичень в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Моташко Тетяна Петрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-0106 А] УДК 336.273.2(477) 

704. Музика І. С. Управління кредитним потенціалом регіону : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Музика Ірина Станіславівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 

2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-2857 А] УДК 336.77:332.1 

705. Науменко А. М. Місцеві бюджети в умовах трансформації економіки Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Науменко Анна Миколаївна ; М-во фінансів України, Держ. 

навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2012-2666 А] УДК 336.14:352](477) 

706. Олендій О. Т. Державний фінансовий аудит бюджетних програм розвитку 

туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Олендій Остап Тарасович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 

2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0261 А]

 УДК 336.225.674:338.48 

707. Петраков Я. В. Формування неподаткових доходів державного бюджету 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Петраков Ярослав Валерійович ; М-во фінансів України, Держ. 

навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-1869 А] УДК 336.14(477) 

708. Письменна Т. В. Бюджетний контроль за видатками на освіту та перспек-

тиви його розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Письменна Тетяна Валеріївна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 150 пр. — [2012-2682 А] УДК 336.148:37.014.543 

709. Побоча К. П. Управління кредитним портфелем комерційного банку в си-

стемі антикризового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Побоча Катерина Павлівна ; 

Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2012-0495 А] УДК 336.77 

710. Римар О. Г. Роль податків в реалізації заходів антикризового регулюван-

ня в сучасних соціально-економічних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Римар Ольга Гри-

горівна ; Приват. вищ. навч. закл. "Європ. ун-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 1 20 пр. — [2012-2073 А] УДК 336.221.26:330.33 

711. Салтикова Г. В. Процентні важелі реалізації фінансової політики держави : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Салтикова Ганна Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. 

банк. справи Нац. банку України", [Сум. держ. ун-т]. — Суми, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1314 А] 

 УДК 336.1:338.23(477) 
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712. Сапожніков В. Б. Фінансове забезпечення органів місцевого самовряду-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Сапожніков Віктор Борисович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 16—17 (11 назв). — 150 пр. — 

[2012-0949 А] УДК 336:352(477) 
713. Свиридов І. І. Формування та розвиток економічної основи місцевого са-

моврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Свиридов Ігор Іванович ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2012-0526 А] УДК 336.14:352](477) 

714. Свірський В. С. Фінансовий потенціал економічного зростання в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Свірський Володимир Степанович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 15—17 (19 назв). — 150 пр. — 
[2012-0953 А] УДК 336.7:330.35(477) 

715. Славкова А. А. Особисте прибуткове оподаткування та шляхи його вдос-

коналення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Славкова Алла Аркадіївна ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2104 А] 

 УДК 336.226.11(477) 

716. Суворов В. В. Інституційно-економічний механізм модернізації митної 
справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Суворов Владислав Володимирович ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). 

— 100 пр. — [2012-3229 А] УДК 336.24.021.8(477) 

717. Тараненко В. Є. Податкове регулювання економіки України в умовах 
соціально-економічних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тараненко Вікторія 

Євгенівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. 

акад., [Дніпропетров. держ. фін. акад. М-ва фінансів України]. — Полтава, 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1332 А] 

 УДК 336.22(477) 

718. Ткач А. Ю. Синтез системи менеджменту фінансової стійкості банку : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами" / Ткач Антон Юрійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2012-2293 А] УДК 336.71:005.3 

719. Ткаченко В. В. Вплив системи оподаткування на економічні результати 

діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ткаченко Володимир Валентинович ; 
Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-0564 А] УДК 336.228 

720. Тодосейчук Г. С. Механізм розкриття фінансової інформації консолідова-
ними банківськими установами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Тодосейчук Ганна Сергіївна ; Донец. 

нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2012. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-0567 А] 

 УДК 336.71:657.37 
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721. Третяк Д. Д. Місцеві бюджети у фінансовому забезпеченні соціально-

економічного розвитку регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Третяк Діана Дмитрівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0115 А] УДК 336.145:330.34:332.122(477) 

722. Чевела Г. О. Проблеми підвищення ефективності інвестиційної діяльності 

страхових компаній регіону та шляхи їх вирішення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. економіка" / 

Чевела Галина Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1013 А] 

 УДК 336.531.2:368.03 

723. Чимирис С. В. Адаптивне антикризове управління фінансовими ресурса-

ми торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Чимирис Станіслав Васильович ; 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 

2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2012-1017 А] 

 УДК 336:339.17 

724. Швабу Ю. І. Планування в процесі оподаткування в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Швабу Юліяна Іллівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2012-1357 А] УДК 336.221(477) 

725. Шулевська О. Б. Ресурси банків України в умовах економічного зростан-

ня та фінансової кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шулевська Оксана Богданівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 17 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0159 А] 

 УДК 336.71(477) 

726. Шуліченко Т. В. Механізм майнового оподаткування в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Шуліченко Тетяна Василівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3017 А]

 УДК 336.226.2(477) 

727. Яковлєва А. М. Мінімізація податкового боргу: фіскальні ефекти та  

адміністративні важелі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Яковлєва Алла Миколаївна ; Приват. вищ. 

навч. закл. "Європ. ун-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 

120 пр. — [2012-1034 А] УДК 336.225.66 

728. Ящук В. В. Становлення та розвиток ринків фінансових послуг в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Ящук Валентина Віталіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 

2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1760 А]

 УДК 336.73 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  

та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

729. Ботвіна Н. О. Фінансова політика забезпечення сталого розвитку агро-

сфери: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ботвіна Наталія Олександрів-

на ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 

2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (53 назви). — 100 пр. — [2012-3459 А]

 УДК 338.434 

730. Виноградчий В. І. Розвиток та економічна ефективність функціонування 

підприємств з виробництва продукції вівчарства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Виноградчий 

Віктор Іванович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 2012. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—31 (38 назв). — 100 пр. — [2012-0322 А] УДК 338.45:676.83 

731. Дятлова В. В. Механізми трансформації системи організаційно-техніч-

ного регулювання національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дятлова Вален-

тина Василівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 26—33 (57 назв). — 100 пр. — [2012-3539 А] УДК 338.242:339.5 

732. Компанієць В. В. Управління розвитком соціально-економічних систем у 

духовно-моральному та соціокультурному вимірі : (на прикл. залізн. трансп.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Компанієць Вікторія Віталіївна ; Укр. держ. акад. залізн. 

трансп. — Х., 2012. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (54 назви). — 100 пр. — 

[2012-3615 А] УДК 338.24:656.2 

733. Кундицький О. О. Економічне регулювання відтворення факторів вироб-

ництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Кундицький Олександр Олександрович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Суми, 2012. — 34 с. : табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (40 назв). — 150 пр. — 

[2012-1548 А] УДК 338.246.025.12:338.3 

734. Новіков О. Є. Управління регіональними трансформаціями аграрної сфе-

ри економіки в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продукт. сил і регіон. 

економіка" / Новіков Олександр Євгенович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Миколаїв. 

держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Херсон, 2012. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (34 назви). — 100 пр. — [2012-0466 А] 

 УДК 338.242 

735. Супрун О. М. Механізми економічного регулювання аграрного вироб-

ництва: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Супрун Олег Мико-

лайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — 

К., 2012. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (37 назв). — 150 пр. — [2012-2115 А]

 УДК 338.246:338.432 

736. Харчишина О. В. Формування організаційної культури в системі ме-

неджменту підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Харчишина 

Олена Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (53 назви). — 130 пр. — [2012-0197 А] УДК 338.439:005.73 

737. Шапошников К. С. Креативне корпоративне управління у сфері телекомуніка-

цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Шапошников Костянтин Сергійович ; Класич. приват. 
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ун-т, [Херсон. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (37 назв). — 100 пр. — [2012-0610 А] УДК 338.47:[334.78:621.39] 

На ступінь кандидата 

738. Атамась Н. І. Монетарна політика в доларизованій економіці України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Атамась Наталія Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 150 пр. — [2012-2765 А] УДК 338.23:336.74 

739. Ахметов І. Р. Формування регіонального кластера в льонарстві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 

п-вами" / Ахметов Ілляс Рустамович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2766 А] УДК 338.43:633.521 

740. Бекініна Н. В. Стимулювання розвитку творчого потенціалу інженерно-

технічних працівників будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бекініна 

Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0041 А] УДК 338.45:69]:331.2 

741. Белінська М. Г. Економіко-організаційне забезпечення ефективного ціноут-

ворення за користування вантажними вагонами іноземних залізниць : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Белінська Марина Григорівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2012. — 18 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3290 А] 

 УДК 338.5:[656.23:656.293.2] 

742. Бігуняк А. В. Функціонування маркетингових каналів реалізації живої 

худоби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бігуняк Алла Вікторівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2011. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2012-1846 А] 

 УДК 338.439.5:636 

743. Блоха А. В. Ринок матеріально-технічних ресурсів для аграрних під-

приємств і напрями його розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Блоха Анатолій Васильович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2543 А] 

 УДК 338.433 

744. Бойко В. В. Формування економічної безпеки сільськогосподарських під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Бойко Віталій Володимирович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — 

Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 1 20 пр. — 

[2012-0303 А] УДК 338.246:631.11 

745. Болдирєв О. О. Антикризове управління банком : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бол-

дирєв Олександр Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2012-0662 А] УДК 338.246:336.71 

746. Брик Г. В. Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської 

продукції в аграрних формуваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Брик Галина Володимирів-

на ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1791 А]

 УДК 338.432 
747. Брутман А. Б. Оцінка конкурентоспроможності промислових підприємств 

на основі аналізу їхніх потенціалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Брутман Анна Богданівна ; 
НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0313 А] 

 УДК 338.45:339.137 
748. Бугаєнко Н. М. Державна допомога суб'єктам господарювання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. госп-вом" / Бугаєнко Наталія Миколаївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 
2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2012-2933 А] УДК 338.246 

749. Бурак А. І. Кооперація та інтеграція малих підприємств у аграрній сфері : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Бурак Андрій Ігорович ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1793 А] УДК 338.432:334.7 

750. Бутко Н. В. Формування та використання ресурсного потенціалу під-
приємств продуктових підкомплексів АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бутко Наталія Ва-
леріївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садів-
ництва. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2012-3061 А] УДК 338.436:631.14 

751. Вдовічена О. Г. Виставково-ярмаркова діяльність як фактор соціально-
економічного зростання регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил. і регіон. економіка" / Вдовічена Ольга Ген-
надіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2012. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 150 пр. — [2012-2778 А] 

 УДК 338.46 
752. Гапоненко Т. М. Розвиток господарської діяльності переробних підприємств 

АПК на ринку молокопродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гапоненко Тетяна Миколаївна ; 
Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. 
— [2012-0337 А] УДК 338.439.5:637.1 

753. Герасименко Ю. С. Управління собівартістю продукції в сільськогоспо-
дарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Герасименко Юлія Сергіївна ; М-во аграр. 
політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0046 А]
 УДК 338.43:338.512 

754. Гофман М. О. Вплив попиту на функціонування підприємств АПК : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Гофман Мирослава Олександрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 120 пр. — [2012-2792 А] 

 УДК 338.484:338.436 
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755. Данкевич В. Є. Оптимізація виробничої структури високотоварних 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Данкевич Віталій 

Євгенович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. 

ун-т. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-1466 А] УДК 338.43 

756. Дергоусова А. О. Формування стратегії розвитку залізничного туризму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Дергоусова Алла Олександрівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — 

Х., 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2012-3313 А]

 УДК 338.486.1:656.2 

757. Железняк В. В. Діагностика та управління економічним потенціалом 

промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Железняк Вікторія Валеріївна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 

ім. акад. В. Лазаряна]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 1 20 пр. — [2012-3544 А] УДК 338.24:621 

758. Задорожнюк Н. О. Фактори та перспективи підвищення якості обслуго-

вування на підприємствах поштового зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Задорожнюк 

Наталія Олексіївна ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій, [Одес. нац. політехн. 

ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-1900 А] УДК 338.47:656.801 

759. Зінченко О. М. Ефективність функціонування підприємств роздрібної 

торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Зінченко Олена Миколаївна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки 

і торгівлі". — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-1498 А] УДК 338.439.5:334.735 

760. Іванова І. С. Організаційно-економічний механізм формування інте-

лектуального капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іванова Інесса Сергіївна ; М-во 

екон. розв. і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3566 А] УДК 338.246:005.336.4 

761. Іванюк О. В. Економічні засади використання біомаси для енергозабезпе-

чення сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іванюк Ольга Володимирівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — 

Житомир, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-1506 А] УДК 338.436:620.95 

762. Каліна І. І. Організаційно-економічний механізм управління формами 

власності машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Каліна Ірина Іванівна ; 

ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 

120 пр. — [2012-0247 А] УДК 338.45:621 

763. Ковач М. Й. Інноваційний розвиток санаторно-курортного господарства 

як фактор соціально-економічного зростання регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продукт. сил. і регіон. економіка" / 
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Ковач Марія Йосипівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 150 пр. — [2012-2618 А] 

 УДК 338.48:330.341.1 

764. Кожушко О. В. Управління захистом інтелектуального капіталу промис-

лового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кожушко Ольга Вікторівна ; Харків. нац. 

екон. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2012-0762 А] УДК 338.45:[005.336.4:005.922.1 

765. Кравченко М. С. Управління фінансовою стійкістю промислового під-

приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Кравченко Марина Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. 

держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2012-1961 А] УДК 338.45:334.716 

766. Лановська Г. І. Формування інноваційної політики підприємств  

спиртової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лановська Галина Іванівна ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

120 пр. — [2012-0795 А] УДК 338.45:663]:330.341.1 

767. Лисак В. Ю. Організаційно-економічні засади використання персоналу 

підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лисак Володимир Юрійович ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(17 назв). — 150 пр. — [2012-0060 А] УДК 338.439:331.108 

768. Малишкіна Т. Г. Організаційно-економічний механізм формування 

підсистем забезпечення маркетингу молокопереробних підприємств : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Малишкіна Тетяна Григорівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2012-0832 А] 

 УДК 338.433:339.138:637.1 

769. Манько М. І. Оптимізація діяльності бурякоцукрових кооперативів з 

урахуванням ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Манько 

Мар'ян Ігорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-1222 А] УДК 338.436:633.63 

770. Марків Г. В. Ефективність відтворення поголів'я курей у птахівничих 

підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Марків Галина Василівна ; М-во аграр. політики та про-

довольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2012-0841 А] УДК 338.436:636.5.034 

771. Матвієнко С. В. Стратегія антикризового управління національною 

банківською системою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Матвієнко Світлана Володимирів-

на ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Міжнар. ун-т розв. людини "Україна"]. — Херсон, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0850 А]

 УДК 338.24.05-044.372:336.77 

772. Машошина Т. В. Ціноутворення та нормування проектування у будів-

ництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-
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номіка та упр. п-вами" / Машошина Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і ар-

хіт., [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-2247 А] УДК 338.5:69 

773. Мегедин Н. Р. Розвиток організації сільськогосподарських підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Мегедин Наталія Романівна ; М-во аграр. політики та продоволь-

ства України, Львів. нац. аграр. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-

ника"]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. 

— [2012-0855 А] УДК 338.436 
774. Мехтієв Е. О. Інституціональне забезпечення сталого розвитку: фінансо-

во-економічне регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мехтієв Ельнур Орудже-

вич ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого 

розв. НАН України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2012-3151 А] УДК 338.23:336.71 

775. Мокляк М. В. Стратегічні напрями розвитку збуту продукції аграрних під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Мокляк Мирослава Володимирівна ; М-во аграр. політики та 
продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-2659 А] УДК 338.439.52 

776. Муха Р. А. Управління державними корпоративними правами в госпо-

дарських товариствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Муха Роксолана Андріївна ; Нац. 
ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Рівне, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2027 А] 

 УДК 338.24:334 

777. Олійник Т. І. Управління відтворювальним процесом основних засобів 
аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Олійник Тетяна Іванівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2012-2672 А] 
 УДК 338.43 

778. Орлова О. В. Туризм в контексті аксіологічної проблематики культури : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.02 "Світ. 

культура і міжнар. культ. зв'язки" / Орлова Олена Вячеславівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — 
[2012-2870 А] УДК 338.48-6:008 

779. Павленко О. П. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів 

підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Павленко Оксана Павлівна ; М-во аг-
рар. політики та продовольства України, Дніпропетров. держ. аграр. ун -т. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-0145 А] УДК 338.434:658.152-043.96 

780. Пальчик І. М. Розвиток та ефективність внутрішньогосподарської пере-

робки тваринницької продукції в аграрних підприємствах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Паль-

чик Ігор Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропет-

ров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3751 А] УДК 338.439.4:637 
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781. Підоричева І. Ю. Розвиток організаційних форм інтеграції науки, освіти 

і виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Підоричева Ірина Юріївна ; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0494 А] УДК 338.24 

782. Пінчук О. П. Підвищення ефективності приміських пасажирських переве-

зень в умовах реформування залізничної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пінчук Олена 

Петрівна ; М-во інфраструктури України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 

ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 120 пр. — [2012-0907 А] УДК 338.47:656.224 

783. Плугіна Ю. А. Управління розвитком підприємств залізничого транспорту 

на інтелектуальних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Плугіна Юлія Андріївна ; Укр. держ. 

акад. залізн. трансп. — Х., 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2012-0910 А] УДК 338.47:656.2 

784. Погуда Н. В. Застосування ефектометричних методів у державному регу-

люванні інвестиційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Погуда Наталія 

Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1637 А]

 УДК 338.24:330.322 

785. Познякова О. В. Формування економічно обґрунтованої собівартості па-

сажирських перевезень в умовах демонополізації залізничого транспорту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 

п-вами" / Познякова Оксана Вікторівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2012. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (33 назви). — 100 пр. — [2012-2454 А] 

 УДК 338.512:656.2 

786. П'ятигорець Г. С. Удосконалення ціноутворення на додаткові послуги 

залізничних вокзалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / П'ятигорець Ганна Сергіївна ; М-во 

інфраструктури України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаря-

на. — Дніпропетровськ, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 16—18 

(15 назв). — 120 пр. — [2012-0932 А] УДК 338.5:656.211.5 

787. Ромащенко К. М. Ринок освітніх послуг та його розвиток у трансфор-

маційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Ромащенко Катерина Миколаїв-

на ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Черкас. нац. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-2694 А] УДК 338.46:37.014.5 

788. Рябчун Т. С. Оцінка ефективності економічної діяльності підприємств 

залізничого транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рябчун Тамара Станіславівна ; Держ. 

екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(16 назв). — 150 пр. — [2012-2464 А] УДК 338.47:656.2:330.131.5 

789. Савельєв В. В. Формування стратегій глобальної маркетингової діяль-

ності підприємств на ринку продуктів харчування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
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Савельєв Вадим Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 та в тексті. — 100 пр. — [2012-3199 А] 
 УДК 338.439.5:339.138 
790. Саковська О. М. Організація та ефективність функціонування регіо-

нального ринку зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Саковська Олена Миколаївна ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Уман. нац. 
ун-т садівництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-1313 А] 

 УДК 338.439.56:633.1 
791. Сахневич Л. В. Формування стратегії забезпечення енергоефективності 

функціонування підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сахневич Леонід Володими-
рович ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3814 А] УДК 338.436 

792. Семенова Л. Ю. Підвищення конкурентоспроможності сільськогоспо-
дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Семенова Людмила Юріївна ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2279 А]
 УДК 338.43:631.11 

793. Толочко А. О. Розвиток європейського ринку туристичних послуг : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Толочко Анна Олексіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2494 А] УДК 338.487 

794. Шувар Б. І. Організаційно-економічне забезпечення ведення органічного 
сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шувар Богдан Іванович ; 
М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-2185 А]
 УДК 338.436:631.147 

795. Шулаєва Ю. Є. Економіко-екологічний механізм підвищення ефективності 
управління поводженням з електронними відходами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шулаєва 
Юлія Євгенівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Баранов-
ського, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0632 А] 

 УДК 338.24:[658.567:621.38] 
796. Янковський В. Т. Формування та функціонування ринку овочів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Янковський Володимир Тадейович ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — [2012-1756 А] УДК 338.439.5:635.1/.8 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

797. Васільєва Л. М. Системна модернізація механізмів державного регулю-

вання аграрного сектору України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук 
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з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Васільєва Леся Миколаївна ; 

Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аг-

рар. політики та продовольства України]. — Миколаїв, 2012. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (46 назв). — 100 пр. — [2012-1420 А] УДК 338.432:351(477) 

798. Ключник А. В. Формування і розвиток економічного потенціалу сіль-

ських територій України: теорія, методологія і практика : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Ключник Альона Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—37 (69 назв). — 100 пр. — [2012-1156 А] УДК 338.43(477-22) 

799. Мартинюк В. П. Розбудова митної системи в контексті забезпечення еко-

номічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Мартинюк Володимир Петрович ; Нац. ін-т 

стратег. дослідж., [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—30 (48 назв). — 100 пр. — [2012-0843 А] УДК 338.22:336.24](477) 

800. Папп В. В. Регулювання структурних процесів в економіці регіонів Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продукт. сил і регіон. економіка" / Папп Василь Васильович ; НАН України, Ін-т 

регіон. дослідж. — Львів, 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (56 назв). — 

100 пр. — [2012-1270 А] УДК 338.242:332.1](477) 

801. Проданова Л. В. Економічне зростання й економічний розвиток: методологія і 

теорія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Проданова Лариса Василівна ; Донец. нац. ун-т, 

[Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — До-

нецьк, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (57 назв). — 100 пр. — 

[2012-1294 А] УДК 338.1(477) 

802. Резнікова О. С. Продовольча безпека в умовах глобалізації економіки: 

теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Резнікова Ольга Сергіївна ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (62 назви). — 150 пр. — 

[2012-0504 А] УДК 338.439(477) 

803. Ткачук В. І. Диверсифікація діяльності аграрних підприємств: теорія, ме-

тодологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ткачук Василь Іванович ; М-во аграр. політики 

та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 39 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 31—36 (45 назв). — 150 пр. — [2012-1337 А] 

 УДК 338.33:631.11(477) 

На ступінь кандидата 

804. Андрєєва Г. П. Механізм формування конкурентних переваг націо-

нального туристично-рекреаційного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Андрєєва 

Ганна Петрівна ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 140 пр. — [2012-1368 А] 

 УДК 338.486.4(477) 

805. Бакуменко П. І. Антикризове регулювання розвитку сільського госпо-

дарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 
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спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бакуменко Петро Іванович ; Чер-

нігів. держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 140 пр. — [2012-1377 А] УДК 338.43(477) 

806. Білецька Н. В. Інституційний механізм розвитку аграрної економіки Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Білецька Надія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-3293 А] УДК 338.43.01(477) 

807. Бриль К. Г. Формування інвестиційної привабливості туристичних центрів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Бриль Кирило Григорович ; Чернігів. держ. ін-т економіки і 

упр. — Чернігів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 140 пр. 

— [2012-1411 А] УДК 338.486(477) 

808. Винник О. В. Регуляторні механізми трудової мотивації в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Винник Олена Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. 

ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. екон. ун-т]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3474 А] 

 УДК 338.246.025.12:331.101.3](477) 

809. Вітковський О. С. Диверсифікаційні прцеси на підприємствах кондитер-

ського ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вітковський Олег Сергійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-3068 А] УДК 338.33:664.68(477) 

810. Гапоненко Л. В. Формування економічного механізму інвестиційного за-

безпечення протипаводкових заходів аграрних підприємств Закарпаття : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Гапоненко Людмила Василівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2012-0336 А] 

 УДК 338.432.5:627.51:330.322.2](477.87) 

811. Генералов О. В. Розвиток ринку цукру України в умовах глобалізації : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Генералов Олександр Валентинович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-1438 А] УДК 338.439.5:664.1(477) 

812. Грицай М. М. Державне регулювання інституціональних змін у сфері 

торгівлі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Грицай Микола Миколайович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3087 А] УДК 338.246.2:339.3](477) 

813. Данилевич Н. М. Організація управління соціоекосистемами в умовах 

ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Данилевич 

Наталія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (37 назв). — 150 пр. — [2012-3515 А]

 УДК 338.24:504.03](477) 
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814. Заревчацька Т. В. Державне регулювання забезпечення інноваційної ак-

тивності малого підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Заревчацька 

Тетяна Валеріївна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Донбас. держ. 

машинобудів. акад.]. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-3322 А] УДК 338.246.025.12:330.341.1](477) 

815. Клочко В. М. Організаційно-економічний механізм підвищення конку-

рентоспроможності продукції АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Клочко Віталій 

Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2012-3114 А] 

 УДК 338.43:339.137.2](477) 

816. Литовченко М. В. Регулювання процесів злиття і поглинання в контексті 

економічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Литовченко Микола Воло-

димирович ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 140 пр. — [2012-1206 А] 

 УДК 338.242:334.758.2](477) 

817. Лотоцька С. В. Управління економічною стійкістю авіакомпаній України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Лотоцька Світлана Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0814 А] 

 УДК 338.47:656.7.01](477) 

818. Матолич Т. Б. Управління трансакційними витратами малого і середньо-

го підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Матолич Тарас Богданович ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2007 А]

 УДК 338.22:336.717](477) 

819. Молдован О. О. Структурна трансформація чорної металургії як чинник 

економічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Молдован Олексій Олександрович ; 

Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-3710 А] УДК 338.45:669](477) 

820. Нестеров Д. Ю. Розвиток регуляторної політики у сфері пенсійного 

страхування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Нестеров Дмитро 

Юрійович ; Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля. — Дніпропетровськ, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2012-3159 А] 

 УДК 338.23.021:364.35](477) 

821. Нісходовська О. Ю. Розвиток і підвищення ефективності виробництва 

круп'яних культур в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Нісходовська Олена 

Юріївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад., 

[Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2668 А] УДК 338.43:631.1](477) 

822. Новосад Н. О. В'їзний туризм України: суспільно-географічний вимір : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та 
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соц. географія" / Новосад Наталія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0467 А]

 УДК 338.48-44(477) 

823. Нотевський В. С. Державна стратегія модернізації житлово-комуналь-

ного комплексу національного господарства України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Нотевський Віктор Савелійович ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.", [Вищ. навч. 

закл. "Ун-т економіки та права "Крок"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв) та в тексті. — 150 пр. — [2012-0888 А] 

 УДК 338.46+351.778.5](477) 

824. Оліщук П. О. Підприємництво та місцеві ініціативи у розвитку сільських 

територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Оліщук Петро Олегович ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2038 А] УДК 338.22(477-22) 

825. Панченко О. П. Інформаційна підтримка модернізації аграрного сектору 

губерній Лівобережної України кооперативними виданнями: історико-економічний 

аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Панченко Оксана Петрівна ; Класич. приват. ун-т, 

[ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0897 А] 

 УДК 338.432(477.5)"18/19" 

826. Пасічник Т. О. Освіта у системі економічної безпеки національної еко-

номіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Пасічник Тарас Олегович ; Дніпропетров. ун-т 

ім. Альфреда Нобеля, [Акад. мит. служби України]. — Дніпропетровськ, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3758 А] 

 УДК 338.246:37](477) 

827. Пилипенко С. М. Еколого-економічні основи збалансованого рекреацій-

ного природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 

Пилипенко Соломія Миколаївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — 

Рівне, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-3763 А] УДК 338.48(477.83/.87) 

828. Пісний Б. М. Інституціональні засади захисту інтересів споживачів на 

ринку товарів та послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пісний Богдан Ми-

хайлович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0187 А] 

 УДК 338.246.025.1:346.548](477) 

829. Пріпутніков О. А. Ресурсне забезпечення стратегічного розвитку Авто-

номної Республіки Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пріпутніков Олександр Андрійо-

вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3784 А] УДК 338.26:332.122(477.75) 

830. Семенчук Т. Б. Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні та 

напрями її вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Семенчук Тетяна Борисівна ; Акад. 
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муніцип. упр., [Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Са-

гайдачного]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-3390 А] УДК 338.246.027:334.012.61-022.51](477) 

831. Синкова К. В. Розвиток організаційно-економічного механізму регуляторної 

політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Синкова Кристина Валеріївна ; Донец. держ. ун-т упр. 

— Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-2099 А] УДК 338:334.722.8](477) 

832. Стельмах О. А. Організаційно-економічні засади розвитку спортивного 

туризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Стельмах Олена Анатоліївна ; 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-1683 А]

 УДК 338.48-52(477) 

833. Танцюра М. Ю. Забезпечення ефективності системи інформаційної без-

пеки підприємства : (на прикл. турист. п-в АР Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Танцюра Мак-

сим Юрійович ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-3233 А] 

 УДК 338.486.2-049.5(477.75) 

834. Шевченко Б. О. Управління становленням та розвитком партнерських 

відносин держави і підприємницьких структур у національній економіці : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 

нац. госп-вом" / Шевченко Борис Олексійович ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Полтав. держ. аграр. акад., [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Коро-

ленка]. — Полтава, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-1358 А] УДК 338.22.025.7:334.722](477) 

835. Янишівський В. М. Інтелектуальний капітал в системі національної еконо-

міки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-

мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Янишівський Володимир 

Мирославович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0637 А]

 УДК 338.2:331.102.344](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

На ступінь доктора 

836. Яценко О. М. Конкурентні переваги галузі бджільництва в умовах гло-

балізації ринку продовольства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Яценко Ольга Миколаївна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — 

Житомир, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (47 назв). — 100 пр. — 

[2012-0160 А] УДК 339.13:638.1 

На ступінь кандидата 

837. Вінниченко О. В. Рейтингова оцінка діяльності товарних бірж на ринку 

зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Вінниченко Олена Вікторівна ; М-во аграр. політики та про-
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довольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Харків. нац. ун-т 

буд-ва та архіт.]. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-0674 А] УДК 339.172:633.1 

838. Войнова Є. І. Іноземний капітал як фактор розвитку глобальної ін-

новаційної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Войнова Євгенія Іванівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2012. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1427 А] 

 УДК 339.727.22:330.341.1 

839. Гнатишин М. А. Еколого-економічні наслідки лібералізації світової 

торгівлі для країн, що розвиваються : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гнатишин 

Марія Андріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1444 А] УДК 339.5(1-773) 

840. Горбаченко С. А. Формування вітчизняного ринку програмного забезпечен-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Горбаченко Станіслав Анатолійович ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т, [Одес. нац. екон. ун-т]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — [2012-0011 А] УДК 339.166.5:330.341.2 

841. Данькевич А. П. Фінансові інструменти залучення іноземного капіталу на 

розвиток вітчизняної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Данькевич Алла Петрівна ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т", [ДННУ "Акад. фін. упр." М-ва фінансів України]. — К., 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2012-0361 А] УДК 339.727.22](477) 

842. Демченко М. Ю. Регулювання валютного курсу та його вплив на еко-

номічне зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Демченко Максим Юрійович ; Чернігів. 

держ. ін-т економіки і упр. — Чернігів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (15 назв). — 135 пр. — [2012-0363 А] УДК 339.743 

843. Журавльов О. В. Вплив макроекономічних чинників на формування 

платіжного балансу : (на прикл. зовнішньоекон. відносин України і Білорусі) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Журавльов Олексій Володимирович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 

[2012-1489 А] УДК 339.72(477+476) 

844. Загоруйко В. В. Розвиток національних фінансових ринків в умовах гло-

бальних трансформацій : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Загоруйко Валентина 

Вікторівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1490 А] УДК 339.72 

845. Касьян А. О. Формування та функціонування ринку засобів захисту рос-

лин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Касьян Андрій Олександрович ; Кабінет Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-0745 А] УДК 339.146:632.95 

846. Кірова Л. Л. Формування транскордонних агропромислових кластерів в 

системі світового сільськогосподарського ринку : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Кірова Людмила Леонідівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2613 А] УДК 339.5:631.16 

847. Кортунов Г. Г. Розвиток світового фондового ринку в умовах невизна-

ченності глобального економічного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кор-

тунов Геннадій Геннадійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1534 А] УДК 339.172:339.9 

848. Косовська О. В. Удосконалення інструментарію управління якістю мор-

ського природно-рекреаційного потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навко-

лиш. середовища" / Косовська Олена Валеріївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та 

екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-1863 А] УДК 339.165+502.1 

849. Краснікова Н. О. Концептуалізація впливу інструментів регулювання 

зовнішньоторговельної політики на економічну безпеку країни : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Краснікова Наталія Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(27 назв). — 100 пр. — [2012-2410 А] УДК 339.5:338.2 

850. Крутилко О. І. Пряме іноземне інвестування в економіку країн Централь-

но-Східної Європи в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Крутилко 

Олександр Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3120 А] 

 УДК 339.727:339.92](4-191.2+4-11) 

851. Лавріненко О. В. Трансформація валютних систем 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" / Лавріненко Олена Валеріїв-

на ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1554 А] 

 УДК 339.74((4-191.2)+(4-11)) 

852. Лісовська Н. В. Лізинг у системі фінансових інструментів інноваційного 

розвитку економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лісовська Наталія Володимирівна ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-1208 А] УДК 339.187.6 

853. Матвійчук-Соскіна Н. О. Розвиток маркетингового менеджменту в 

торгівлі з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мат-

війчук-Соскіна Надія Олегівна ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — [2012-1580 А] 

 УДК 339.138:004 

854. Носирєв О. О. Торговельно-економічна діяльність України в аспекті євроін-

теграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. 

та соц. географія" / Носирєв Олександр Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 

100 пр. — [2012-2669 А] УДК 339.5(477) 
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855. Олексієнко Р. Ю. Митне регулювання прав власності як інструмент за-

безпечення економічних інтересів держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Олексієнко Ро-

ман Юрійович ; Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, [Акад. мит. служби 

України Держ. мит. служби України]. — Дніпропетровськ, 2012. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—21 (24 назви). — 100 пр. — [2012-0473 А] 

 УДК 339.543.31:330.526.5 

856. Поливана Т. М. Глобалізація фінансових систем 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" / Поливана Тетяна Миколаїв-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2012-0497 А] 

 УДК 339.727.2 

857. Притула Т. М. Моніторинг фінансових потоків у бюджетній сфері ЄС : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Притула Тарас Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-0263 А] УДК 339.727.2(4-6ЄС) 

858. Россіхіна О. Є. Організаційно-економічний механізм управління конку-

рентоспроможністю будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Россіхіна Олек-

сандра Євгеніївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". 

— Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-2077 А] УДК 339.137.2:69 

859. Склепович М. В. Забезпечення конкурентоспроможності комерційної 

пропозиції підприємства : (на прикл. вир-ва буд. матеріалів) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Склепович Марина Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбас. 

держ. техн. ун-т]. — Луганськ, 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-0267 А] УДК 339.137.2:624 

860. Соловйова О. М. Інфраструктурне забезпечення розвитку збутової діяль-

ності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Соловйова Ольга Ми-

колаївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т, 

[Одес. держ. аграр. ун-т]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0543 А] УДК 339.146.4:631.1 

861. Стеценко В. В. Організаційно-економічний механізм управління марке-

тинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Стеценко Володимир Валерійович ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т еко-

номіки і торгівлі". — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2012-3849 А] УДК 339.138:334.735 

862. Трубей О. М. Торговельне посередництво на ринку споживчих товарів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Трубей Оксана Миколаївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-0990 А] УДК 339.178:330.12(477) 
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863. Челенко Ю. В. Формування та оцінювання маркетингових комунікацій 

промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Челенко Юрій Володимирович ; 

Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-1722 А] УДК 339.138:658.8 

864. Юрса М. Я. Використання ресурсів міжнародного фінансового ринку в 

системі корпоративного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Юрса Михайло 

Якович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 

2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2191 А]

 УДК 339.72:334.784 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь кандидата 

865. Беліченко К. О. Розвиток інтеграційних процесів у контексті інформа-

тизації світового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Беліченко Катерина 

Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1773 А] УДК 339.92 

866. Войтенко О. М. Трансформація світового ринку фінансових послуг в 

умовах глобальної нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Войтенко 

Олексій Миколайович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 150 пр. — [2012-0329 А] УДК 339.9:336.7 

867. Гжесюк А. О. Розвиток міжнародних ринків освітніх послуг : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Гжесюк Аліна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3076 А] УДК 339.9:378 

868. Гончарова О. В. Розвиток транснаціональних бізнес-груп в парадигмі 

глобального менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гончарова Ольга Володи-

мирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2573 А]

 УДК 339.92 

869. Горбашевська М. О. Розвиток світового ринку машинобудування в кон-

тексті транснаціоналізації світового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Горбашевська Марина Олексіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2012-0695 А] УДК 339.9:621 

870. Гуриненко О. М. Розвиток спеціальних форм міжнародного економічного 

співробітництва : (на прикл. концесій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гуриненко Олег 

Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1837 А]

 УДК 339.94 
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871. Дмітрієв В. С. Вплив транснаціональних банків на конкурентне середо-

вище фінансових ринків, що формуються : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дмітрієв 

Віталій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2587 А] 

 УДК 339.92:336.71 

872. Згуровський О. М. Економічна глобалізація в умовах циклічності світо-

господарського розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Згуровський Олександр 

Михайлович ; Донец. нац. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 

Донецьк, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2012-2235 А]

 УДК 339.9 

873. Колмикова Є. В. Трансформація міграційних процесів на світовому рин-

ку праці в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Колмикова Євгенія 

Василівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3612 А] УДК 339.9:314.15:331.5 

874. Кундиревич В. П. Глобальна інституціоналізація економічного розвитку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Кундиревич Вадим Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2012-3132 А] УДК 339.9 

875. Марковська Г. В. Інституційні механізми регулювання міжнародної трудо-

вої міграції в країнах-членах ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Марковська Галина 

Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0224 А] 

 УДК 339.924:331.556.4](4-6ЄС) 

876. Мітін М. М. Сучасні тенденції розвитку регіональної інтеграції в умовах 

глобалізації світового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мітін Максим 

Михайлович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2018 А] УДК 339.926 

877. Оливко О. А. Розвиток міжнародного ринку праці в умовах глобалізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Оливко Оксана Андріївна ; Донец. нац. ун-т, [Тернопіл. 

нац. екон. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 

100 пр. — [2012-3737 А] УДК 339.9:331.556.4 

878. Палагусинець Р. В. Енергетична безпека країн-членів ЧЕС в умовах інте-

грації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Палагусинець Ростислав Васильович ; Донец. 

нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-0894 А] УДК 339.92:621.3 

879. Палюх О. О. Реформування системи використання міжнародної технічної 

допомоги в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Палюх Олена Олексіївна ; М-во 

екон. розв. і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0480 А] УДК 339.96:62(477) 
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880. Підгірна В. Н. Формування торговельно-економічних відносин України 

та Румунії 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" / Підгірна Вален-

тина Никифорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма-

на", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-1630 А] УДК 339.9(477+498) 

881. Скавронська І. В. Формування соціально-економічних ефектів міжнарод-

них спортивних мега-заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Скавронська Ірина 

Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 150 пр. — [2012-0536 А] УДК 339.9:796.03 

882. Соболєв Д. В. Еволюція механізмів інституту банкрутства: світовий 

досвід для України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Соболєв Дмитро Володи-

мирович ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2474 А] 

 УДК 339.9:005.334.4 

883. Ступчук С. М. Інтеграція діяльності машинобудівних підприємств у 

світове господарство : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ступчук Світлана Миколаївна ; Хмель-

ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-0975 А] УДК 339.928:621(477) 

884. Темник І. О. Пріоритети національного розвитку в макропроектах  

міжнародного туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Темник Інга Олександ-

рівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-2487 А] 

 УДК 339.942:338.486 

885. Толубко О. В. Інформаційні чинники трансформації світового господар-

ства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Толубко Олександр Володимирович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-1694 А] УДК 339.9 

886. Халатур С. М. Глобальна інституалізація та міжнародні організації в за-

безпеченні продовольчої безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Халатур Світ-

лана Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпропетров. держ. 

аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Дніпропетровськ, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-2501 А] 

 УДК 339.92:061.1 

887. Шинкаренко І. В. Формування спільної податкової політики країн ЄС : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Шинкаренко Іван Вячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 

(11 назв), в тексті та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0623 А] 

 УДК 339.92:336.22](4-6ЄС) 
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34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

888. Прокопов Д. Є. Теорія природного права у юридичній думці Російської 

імперії (середина ХІХ — початок ХХ ст.) : 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" / Прокопов Денис Євгенович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого", [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Х., 2012. — 37 с. — Бібліогр.: с. 27—33. — 

100 пр. — [2012-3787 А] УДК 340.122(47+57)"185/190" 

На ступінь кандидата 

889. Байдін Ю. В. Державний суверенітет і його межі в умовах європейської 

інтеграції : (питання теорії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Байдін Юрій Валерійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 

[НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, Нац. акад. прав. наук України]. — Х., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-3420 А] УДК 340.12 

890. Балаклицький І. І. Демократична трансформація права: теоретичні заса-

ди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія 

та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Балаклицький Іван Ілліч ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2012-1771 А] УДК 340.1 

891. Береза О. Я. Розвиток концепції міжнародного договору в українській 

правовій практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Береза Олександр Якович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого", [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі]. — Х., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3434 А] 

 УДК 340.147:34(477) 

892. Деменко О. І. Правосвідомість студентської молоді в Україні: теоретико-

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" / 

Деменко Ольга Іванівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0713 А] УДК 340.1-057.875(477) 

893. Дронів Б. М. Взаємовплив приватного і публічного права: сучасна конти-

нентально-європейська теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Дронів Борис Мирославович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 

Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2375 А] 

 УДК 340.12 

894. Єпур М. В. Еволюція інституту покарання на українських землях Велико-

го князівства Литовського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Єпур 

Максим Вікторович ; Класич. приват. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2594 А]

 УДК 340.12:343.2.01(477)"13/15" 

895. Зміївська С. С. Судова практика як джерело формування та розвитку пра-

ва : (загальнотеорет. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Зміївська Світлана Сергіївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро-

го". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3105 А] 

 УДК 340.142 

896. Зубко Г. Ю. Маргінальна поведінка як вид правомірної поведінки особи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Зубко Георгій Юрійович ; 

Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-3563 А] УДК 340.12:316.624.2 

897. Козенко Ю. О. Правова поведінка особи: аксіологічно-нормативна детермі-

нація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Фі-

лософія права" / Козенко Юлія Олегівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. 

ун-т внутр. справ. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. 

— [2012-2401 А] УДК 340.12 

898. Колосова О. О. Правове регулювання соціального забезпечення у Над-

дніпрянській Україні у 1917—1921 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Колосова Ольга Олександрівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-3121 А] УДК 340.15:364.3](477)"1917/1921" 

899. Крижна В. В. Правові основи діяльності Міністерства внутрішніх справ 

УРСР у 1972—1991 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" / 

Крижна Валентина Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2974 А]

 УДК 340.15:351.741](477)"1972/1991" 

900. Мельниченко В. Л. Податкова функція сучасної 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" / Мельниченко Вікторія Леонідівна ; 

Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-0859 А] УДК 340.12:336.22](477) 

901. Мохонько А. В. Правові та політичні норми в системі соціального регу-

лювання : (теорет.-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" / Мохонько Аліса В'ячеславівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Київ ун-т права]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-1250 А] УДК 340.1(477) 

902. Новікова В. С. Організаційно-правові основи діяльності міліції з протидії 

економічній злочинності у промисловому комплексі Донбасу в період непу  : 

(іст.-прав. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Но-

вікова Вікторія Сергіївна ; Маріупол. держ. ун-т, [Донец. юрид. ін-т М-ва внутр. 

справ України]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-3732 А] УДК 340.15:343.979](477.6) 

903. Оверченко А. І. Психологічні особливості правосвідомості підлітків, 

схильних до правопорушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : спец. 19.00.06 "Юрид. психологія" / Оверченко Аліна Іванівна ; Харків. нац. 
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ун-т внутр. справ, [Нац. акад. внутр. справ, МВС України]. — Х., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2866 А]

 УДК 340.6:343.915 

904. Почтовий М. М. Правові засади правової політики 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" / Почтовий Максим Миколайович ; 

Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-2060 А] УДК 340.12(477) 

905. Репешко П. І. Інституційний механізм державного регулювання розвитку 

судово-експертної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Репешко Павло 

Іванович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-0111 А] 

 УДК 340.6:343.98](477) 

906. Романинець М. Р. Ґенеза ідеї відповідальності в праві: філософсько-

правовий вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Романинець Марта Романівна ; М-во внутр. 

справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2461 А] УДК 340.12 

907. Слюсар К. С. Наукова концепція поколінь прав людини та механізм їх ре-

алізації в сучасній 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" / Слюсар Костянтин Сергійович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини 

"Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2012-3831 А] 

 УДК 340.15:342.7](477) 

908. Стеценко Н. С. Інститут судових приставів 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" / 

Стеценко Ніна Сергіївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — 

Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3225 А] 

 УДК 340.15(477) 

909. Хворостянкіна А. В. Законодавчі дефініції у правовій теорії та практиці 

європейських держав : (порівнял. 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" / Хворостянкіна Анна Василівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради 

України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2301 А] УДК 340.13 

910. Ходак Т. М. Державно-правова думка в Західній Україні (1919—1939 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. вчень" / Ходак Тетяна Миколаївна ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-0592 А] УДК 340.15(477.8) 

911. Челпан Р. В. Правові та організаційні засади охорони українських лісів 

від пожеж: 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 
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прав. учень" / Челпан Роман Валерійович ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь 

(Донец. обл.), 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0601 А]

 УДК 340.15:[630*2:614.84](477) 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

912. Виговський О. І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному 

праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Виговський Олександр 

Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 34 с. — Бібліогр.: 

с. 27—31. — 100 пр. — [2012-2560 А] УДК 341.96:336.763 

913. Макаруха З. М. Правові засади заснування та розвитку простору свободи, 

безпеки та юстиції в рамках Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Макаруха Зоряна 

Мар'янівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 34—37. — 100 пр. — [2012-0831 А] УДК 341.23:061.1ЄС 

На ступінь кандидата 

914. Бездєнєжна М. Ю. Міжнародно-правовий режим природних ресурсів 

спільного використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Бездєнєжна Марія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. 

— [2012-2769 А] УДК 341.221.1 

915. Візір А. М. Міжнародно-правові зобов'язання держав з конвенції Ор-

ганізації Об'єднаних Націй проти корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Візір Анатолій Михайлович ; 

Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-1850 А] УДК 341.1/.8 

916. Гаркуша А. О. Правове врегулювання спорів у Світовій організації торгівлі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 

право" / Гаркуша Андрій Олександрович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Яро-

слава Мудрого". — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-0339 А] УДК 341.23:339.5 

917. Кофман Б. Я. Міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація в зако-

нодавство України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Кофман Борис Якович ; Маріу-

пол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-0215А] УДК 341.018:342.8](477) 

918. Криштопа О. М. Міжнародно-правове регулювання нотаріальної діяль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 

право" / Криштопа Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0777 А]

 УДК 341.347.961 

919. Курило О. М. Правові засади участі України в СНД у контексті міжна-

родної регіональної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Курило Олексій Миколайович ; Ін-т законо-

давства Верховної Ради України. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 

100 пр. — [2012-1192 А] УДК 341.01:339.924](477) 
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920. Мальський М. М. Арбітражна угода як умова розгляду спорів у між-

народному комерційному арбітражі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Мальський Маркіян Маркіянович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(15 назв). — 140 пр. — [2012-2847 А] УДК 341.63:347.711 

921. Новосельцев І. І. Транскордонна неплатоспроможність у міжнародному 

приватному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Новосельцев Ілля Ігорович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — 

[2012-0468 А] УДК 341.96:347.736 

922. Петрашко С. Я. Міжнародно-правовий механізм протидії корупції : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. пра-

во" / Петрашко Сергій Ярославович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — 

К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0490 А] 

 УДК 341.64:342.841 

923. Покачалова А. Г. Забезпечення зобов'язань в міжнародному приватному 

праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Покачалова Альона 

Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2012-0915 А] УДК 341.24 

924. Поліванова О. М. Правове регулювання свободи пересування фізичних 

осіб у Європейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Поліванова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі]. — К., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2012-3179 А] УДК 341.231.14:061.1ЄС 

925. Посикалюк О. О. Особисті немайнові права фізичних осіб в романській, 

германській, англо-американській системах приватного права : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 

сімейне право; міжнар. приват. право" / Посикалюк Олег Олександрович ; НДІ 

приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 200 пр. — [2012-2058 А] УДК 341.9 

926. Станкевич О. І. Місце Комісії Європейського Союзу в законодавчому про-

цесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 

право" / Станкевич Ольга Ігорівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого". — Х., 2011. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. 

— [2012-1874 А] УДК 341:061.1ЄС 

927. Ткаченко А. В. Міжнародно-правове співробітництво в сфері регулюван-

ня споживчої кооперації : (публіч.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Ткаченко Анастасія Вя-

чеславівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2011. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-1875 А] УДК 341.215.2 

928. Фесенко В. І. Інституційно-правові засади судової системи Європейського 

Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Між-

нар. право" / Фесенко Вадим Іванович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. 

— К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3251 А] 

 УДК 341.176:347.9](4-6ЄС) 
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342 Державне право. Конституційне право.  

Адміністративне право 

На ступінь доктора 

929. Биков О. М. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері ре-

алізації права на свободу віросповідання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Би-

ков Олександр Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2012. 

— 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — [2012-2329 А] УДК 342.4(477) 

930. Кагановська Т. Є. Адміністративно-правові засади кадрового забезпе-

чення державного управління в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Кагановська Тетяна Євгенівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецько-

го. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (38 назв). — 100 пр. — [2012-2393 А]

 УДК 342.951:351.08](477) 

931. Клименко О. М. Співвідношення публічного та приватного інтересів у 

аспекті примусового відчуження об'єктів права приватної власності, зумовленого 

суспільною необхідністю : (конституц.-прав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Кли-

менко Оксана Михайлівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2012. 

— 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (39 назв). — 150 пр. — [2012-3333 А] 

 УДК 342.739:342.76](477) 

932. Новицький А. М. Правові основи формування інститутів інформаційного 

суспільства в Україні: теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Но-

вицький Андрій Миколайович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2012-2036 А] 

 УДК 342.951:004](477) 

933. Омельченко А. В. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Омельченко Андрій 

Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Держ. 

вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — К., 2012. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 26—30 (42 назви). — 100 пр. — [2012-3739 А] УДК 342.951:339.9](477) 

934. Світличний О. П. Адміністративні правовідносини у сфері земельних ресурсів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право та процес; фін. право; інформ. право" / Світличний Олександр Петрович ; 

Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України]. — К., 2012. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2012-0527 А]

 УДК 342.9:349.4](477) 

935. Скрипнюк В. М. Конституційно-правові основи розвитку системи дер-

жавної влади сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право"  / Скрипнюк Валентина 

Миколаївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", [Нац. ун-т 

"Остроз. акад."]. — Х., 2012. — 42 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (44 назви). — 100 пр. — 

[2012-3828 А] УДК 342.5(477) 

936. Чубенко А. Г. Теоретико-правові засади фінансування системи цивільного 

захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
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право і процес; фін. право; інформ. право" / Чубенко Антон Григорович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 

(43 назви). — 100 пр. — [2012-2169 А] УДК 342.951:351.862.078.5 

937. Шопіна І. М. Адміністративно-правове регулювання управління органами 

внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Шопіна Ірина 

Миколаївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 30—34 (49 назв). — 130 пр. — [2012-1744 А] УДК 342.922:351.74](477) 

На ступінь кандидата 

938. Авдюгін Р. Г. Правові засоби забезпечення прав і свобод людини в 

Україні: загальнотеоретичне 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" / Авдюгін Руслан Григорович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад."]. — Одеса, 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-0281 А] УДК 342.7.037(477) 

939. Андрушко І. П. Особливості застосування категорії "інтерес" у конституційному 

праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конс-

титуц. право; муніцип. право" / Андрушко Ірина Петрівна ; Ін-т законодавства Вер-

ховної Ради України. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-3283 А] УДК 342.02(477) 

940. Андрущенко А. А. Кваліфікація адміністративних правопорушень у сфері 

використання та охорони земель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Ан-

друщенко Аліна Анатоліївна ; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок 

України, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів 

України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-

3412 А] 

 УДК 342.951:332.54 

941. Антипенко І. В. Адміністративно-правові засади діяльності державних 

органів у сфері приватизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Антипенко 

Ірина Вікторівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2323 А] УДК 342.9 

942. Баєва Л. В. Рішення місцевих рад як джерела адміністративного права Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Баєва Лілія Вікторівна ; Класич. приват. 

ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-0291 А] УДК 342.9:352](477) 

943. Баранчик П. О. Принципи адміністративного права : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 

право; інформ. право" / Баранчик Павло Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-3426 А] УДК 342.9 

944. Барц Я. Є. Адміністративно-правові основи реєстрації прав власності на не-

рухоме майно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Барц Яна Євгенівна ; Класич. при-

ват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-0292 А] УДК 342.95:347.2 
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945. Берченко Г. В. Конституційні засади громадянського суспільства в Украї-

ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Кон-

ституц. право; муніцип. право" / Берченко Григорій Валерійович ; Нац. ун-т "Юрид. 

акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-0655 А] УДК 342.4(477) 

946. Бєлкін М. Л. Адміністративно-правові засади забезпечення діяльності ін-

ститутів спільного інвестування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Бєлкін Марк Леонідович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і приро-

докористування України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2012-0656 А] УДК 342.951(477) 

947. Бідняжевська А. Ю. Конституційне право на недоторканність житла лю-

дини і громадянина та його забезпечення правоохоронними органами в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Консти-

туц. право; муніцип. право" / Бідняжевська Алла Юріївна ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 

— 100 пр. — [2012-1059 А] УДК 342.737(477) 

948. Богатюк І. Г. Адміністративно-правове регулювання використання зе-

мель оздоровчо-лікувального призначення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Богатюк Ірина Григорівна ; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок 

України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0659 А]

 УДК 342.951:332.33](477) 

949. Бондаренко В. В. Адміністративно-правова охорона екологічних прав 

громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Бондаренко Вікторія Вікторівна ; М-во 

внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 

2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2774 А] 

 УДК 342.94(477) 

950. Бондаренко О. В. Адміністративно-правові засади виховної діяльності 

вищих навчальних закладів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бон-

даренко Олександр Вікторович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т 

внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Херсон, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1789 А] УДК 342.9:378.013](477) 

951. Борсук Н. Я. Адміністративний примус у сфері захисту економічної конку-

ренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Борсук Наталія Яківна ; Держ. НДІ М-ва 

внутр. справ України, [Київ. ун-т права НАН України]. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0308 А] УДК 342.922:346.54 

952. Босак Х. З. Організаційно-правові засади проходження державної служби 

в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Босак 

Христина Зеновіївна ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — 

Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1407 А] 

 УДК 342.98(477) 

953. Бринцева Л. В. Адміністративно-правові спори: загальна характеристика 

та адміністративний порядок їх вирішення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Бринцева Людмила Володимирівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-2931 А] УДК 342.9.03 

954. Бровченко Н. В. Юридичні факти в конституційному праві України : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. 

право; муніцип. право" / Бровченко Наталя Володимирівна ; Маріупол. держ. ун-т, 

[Запоріз. нац. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-0311 А] УДК 342(477) 

955. Букатова Д. М. Адміністративно-правове регулювання ринків фінансових 

послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Букатова Діана Миколаїв-

на ; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України, [Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3462 А]

 УДК 342.922:336.76](477) 

956. Буцикіна В. П. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо охорони 

громадського порядку і безпеки в аеропортах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Буцикіна Віта Петрівна ; Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпро-

петровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1415 А]

 УДК 342.95:351.74](477) 

957. Василенко Л. П. Організаційно-правові засади діяльності органів держав-

ної виконавчої влади з питань екології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Василенко Леся Павлівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і приро-

докористування України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. 

— [2012-1069 А] УДК 342.5:502/504](477) 

958. Власова Т. М. Адміністративний примус в діяльності Національного банку 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Власова Тетяна Миколаївна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України]. — Запоріжжя, 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-3480 А] УДК 342.922:336.711](477) 

959. Волкова Л. М. Адміністративно-правова протидія дрібному хуліганству : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Волкова Любов Миколаївна ; Запоріз. нац. 

ун-т, [Одес. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2012. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-1078 А] УДК 342.95(477) 

960. Воробйов В. В. Адміністративно-правове регулювання сфери охорони 

здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Воробйов Віктор Вікторович ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-0330 А] УДК 342.9:351.773 

961. Галус О. О. Форми безпосереднього народовладдя в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Галус Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2012-3072 А] УДК 342.34(477) 
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962. Гончаренко І. Б. Державний контроль та нагляд у сфері торговельної 

діяльності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гончаренко Інна 

Борисівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. нац. ун-т внутр. справ 

України, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-0010 А] УДК 342.951:351.824](477) 

963. Горлов Є. В. Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів 

державної влади щодо протидії проступкам у сфері господарювання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; 

фін. право; інформ. право" / Горлов Євгеній Володимирович ; Класич. приват. ун-т. 

— Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0351 А]

 УДК 342.9:351 

964. Градова Ю. В. Інститут правового моніторингу як засіб оптимізації на-

ціональної системи законодавства: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 

право" / Градова Юлія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2358 А] УДК 342.537 

965. Грушкевич Т. В. Інформаційно-правове забезпечення конституційних екологіч-

них прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Грушкевич Тетяна Володимирівна ; Держ. 

податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Хмельниц. ун-т 

упр. та права]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 

— 100 пр. — [2012-2230 А] УДК 342.951:349.6 

966. Журавський О. А. Адміністративна юстиція як правовий інститут захи-

сту прав суб'єктів податкових правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. пра-

во" / Журавський Олександр Анатолійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби 

України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-0384 А] УДК 342.922:351.87 

967. Ігнатушко Ю. І. Правові та організаційні засади використання комп'ю-

терного програмного забезпечення в органах внутрішніх справ України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-

цес; фін. право; інформ. право" / Ігнатушко Юрій Іванович ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 150 пр. — [2012-3570 А] УДК 342.922:[351.74:004](477) 

968. Картамишева О. Є. Адміністративно-правове регулювання діяльності 

небанківських фінансових установ в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. пра-

во" / Картамишева Ольга Євгеніївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-0212 А] УДК 342.922:334.732.2 

969. Кельбя С. Г. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу на 

фондовому ринку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кельбя 

Стелла Георгіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2815 А] 

 УДК 342.951:347.731.1 
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970. Кириленко Є. В. Теоретичні та інші передумови реформування адмініст-

ративного права і процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кириленко Євген 

Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Чорномор. держ. ун-т 

ім. Петра Могили]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — 100 пр. — 

[2012-0412 А] УДК 342.9(477) 

971. Коваль Ю. О. Трансформація інституту глави держави у контексті спів-

відношення традиції і модернізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Коваль Юрій Олексійович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-2819 А] УДК 342.511 

972. Колєснік М. А. Адміністративно-правові засади діяльності органів дер-

жавної влади України щодо протидії рейдерству : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Колєснік Микола Анатолійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1948 А] УДК 342.95:343.7 

973. Коллер Ю. С. Адміністративна відповідальність за правопорушення у 

сфері безпеки дорожнього руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Коллер 

Юрій Сергійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Донец. юрид. ін-т]. — К., 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0423 А] 

 УДК 342.951:656.11 

974. Кононець О. М. Адміністративно-правовий статус Державної інспекції 

України з контролю за цінами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кононець 

Олена Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2012. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3619 А] 

 УДК 342.9:338.5](477) 

975. Коруля І. В. Міліція в механізмі протидії корупції : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 

право; інформ. право" / Коруля Ірина Володимирівна ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-0132 А] УДК 342.922:351.74.078(477) 

976. Костюк В. Л. Особливості адміністративно-правової охорони громадсько-

го порядку в місті Києві : (на матеріалах патрульної служби міліції) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; 

фін. право; інформ. право" / Костюк Володимир Леонідович ; Держ. НДІ М-ва внутр. 

справ України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 130 пр. — 

[2012-1536 А] УДК 342.9:343.34](477-25) 

977. Кощій О. В. Суб'єкти, які не наділені владними повноваженнями, як від-

повідачі в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Кощій Олена Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2012. — 

17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2630 А] 

 УДК 342.922:347.994 

978. Крегул І. Ю. Співробітництво України з міжнародною організацією ЮНЕСКО 

у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Крегул Іван Юрійович ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2012-1542 А] 

 УДК 342.95(477):341.232 

979. Кружиліна О. А. Органи судової влади в механізмі захисту політичних 

прав і свобод громадян України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Кружиліна Олена Ана-

толіївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-0778 А] УДК 342.722 

980. Кукшинова О. О. Правове регулювання доступу до відкритої інформації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 

і процес; фін. право; інформ. право" / Кукшинова Ольга Олегівна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-1974 А] УДК 342.6(477) 

981. Кульчій І. О. Реформування органів виконавчої влади в Україні: теорети-

ко-організаційні питання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Кульчій Інна Олексіївна ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-1975 А] УДК 342.6(477) 

982. Курінний В. В. Запобігання проступкам у сфері медичного обслуговування 

населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Курінний Володимир Володимирович ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-0445 А] УДК 342.951:614 

983. Кушнір О. В. Адміністративно-правові та організаційні засади взаємодії 

суб'єктів протидії торгівлі людьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кушнір 

Ольга Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2012. — 

15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3652 А] 

 УДК 342.9:343.431](477) 

984. Линник П. О. Удосконалення адміністративно-правового забезпечення 

праці дільничних інспекторів міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Лин-

ник Павло Олександрович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т 

внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. 

— [2012-2839 А] УДК 342.951:351.745-051 

985. Липій Є. А. Адміністративно-правова охорона екологічних прав 

громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Липій Євгенія Анатоліївна ; Міжнар. 

ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — 

Херсон, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1985 А] УДК 

342.9 

986. Лиска І. Г. Конституційно-правовий статус закордонних українців в Украї-

ні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Консти-

туц. право; муніцип. право" / Лиска Ігор Григорович ; Ін-т законодавства Верховної 

Ради України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-2422 А] УДК 342.4(477) 
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987. Лозовий В. М. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяль-

ності державної автомобільної інспекції МВС України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Лозовий Валерій Миколайович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. 

— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1997 А] 

 УДК 342.95:351.811.123.2](477) 

988. Лукашенко А. А. Повноваження органів самоорганізації населення та 

статус їх керівників: стан і тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Лука-

шенко Альона Анатоліївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2012. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1998 А] УДК 342.25 

989. Маліченко О. М. Адміністративно-правове регулювання сфери обігу до-

рогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Маліченко Олександра Миколаївна ; Акад. праці і соц. відносин 

Федер. профспілок України. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-0833 А] УДК 342.951:671.1(477) 

990. Манько О. Є. Конституційно-правові основи форми державного 

правління в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Манько Оксана Євгенівна ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-1223 А] УДК 342.5:351.9](477) 

991. Маркін В. І. Кримінально-правова охорона свободи віросповідання в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кри-

мін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Маркін Віктор Ігорович ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-

ка]. — Львів, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0223 А]

 УДК 342.731(477) 

992. Менів Л. Д. Адміністративна відповідальність за порушення законодав-

ства про захист прав споживачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Менів 

Любов Дмитрівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1232 А] 

 УДК 342.95:346.548](477) 

993. Мещерякова О. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності учас-

ників операцій ООН з підтримання миру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Мещерякова Олена Вікторівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0862 А] 

 УДК 342.922:[355.357:341.123](477) 

994. Мкртчян Р. С. Провадження у справах щодо оскарження рішень під-

розділів ДАІ МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мкртчян 

Роман Сейранович ; Запоріз. нац. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. 

справ України]. — Запоріжжя, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-1592 А] УДК 342.922:343.15](477) 

995. Наход М. А. Виборчі системи та їх вплив на управління виборчим проце-

сом : (іст.-порівнял. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
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держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Наход Михайло Андрійо-

вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. 

— Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2012-3366 А]

 УДК 342.82(477) 

996. Панталієнко П. В. Адміністративно-правовий статус голови місцевого 

суду України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Панталієнко Петро Васи-

льович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1269 А]

 УДК 342.7:347.962](477) 

997. Пасенюк О. М. Принцип верховенства права в адміністративній юстиції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Пасенюк Олександр Михайлович ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-2045 А] УДК 342.9(477) 

998. Пасічник А. В. Правові засади набуття і припинення адміністративної 

правосуб'єктності юридичними особами приватного права : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Пасічник Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-3170 А] УДК 342.922(477) 

999. Пелагеша О. Г. Адміністративно-правове забезпечення трансплантації 

органів та інших анатомічних матеріалів людині в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Пелагеша Олександр Григорович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. 

людини "Україна". — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-2046 А] УДК 342.951:616-089.843](477) 

1000. Писаренко В. В. Адміністративно-правові засади діяльності Державної 

служби боротьби з економічною злочинністю МВС України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 

право; інформ. право" / Писаренко В'ячеслав Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Запоріз. нац. ун-т", [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 

Запоріжжя, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3765 А]

 УДК 342.9:[35.08:343.37](477) 

1001. Полковниченко О. М. Адміністративно-правове регулювання реалізації 

правоохоронної функції держави органами безпеки України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. пра-

во; інформ. право" / Полковниченко Олександр Миколайович ; Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-3774 А] УДК 342.9:351.74(477) 

1002. Полякова О. С. Адміністративно-правове регулювання поведінки військо-

вослужбовців Збройних сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Поля-

кова Ольга Станіславівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". 

— Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2685 А] 

 УДК 342.9-057.36 

1003. Починок К. Б. Адміністративно-правове забезпечення стандартизації та 

сертифікації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Починок Карина 

Борисівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1291 А] 

 УДК 342.951:006.03](477) 

1004. Пригоцький В. А. Адміністративно-правові засади діяльності податко-

вих органів при вирішенні спорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / При-

гоцький Вячеслав Анатолійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2686 А]

 УДК 342.95:336.22 

1005. Приполова Л. І. Територіальний устрій України та європейських уні-

тарних держав: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Приполо-

ва Людмила Іванівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0924 А] 

 УДК 342.1/.2(477):341.213(4) 

1006. Пришляк Г. Я. Правові форми демократичного контролю в Україні : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Пришляк Галина Ярославівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-0188 А] УДК 342.951:351.9](477) 

1007. Процишен М. В. Конституційне право на страйк як форма захисту 

соціально-економічних інтересів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Процишен Марія Вікторівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0501 А] УДК 342.729 

1008. Процких О. Ю. Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції 

щодо встановлення особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Процких Олексій 

Юрійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-3788 А] УДК 342.9:351.743](477) 

1009. Процюк Н. І. Адміністративно-правові засади управління науковою 

діяльністю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Процюк Наталія 

Іванівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. 

справ України]. — Херсон, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-2689 А] УДК 342.95:001.89 

1010. Радзівіл К. С. Забезпечення фінансової безпеки України : (адм.-прав. ас-

пект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Радзівіл Костянтин Сергійович ; Акад. 

праці і соц. відносин Федер. профспілок України, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3793 А] 

 УДК 342.95:336](477) 

1011. Рижук Ю. М. Конституційно-правові основи економічних прав і свобод 

людини і громадянина в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Рижук Юлія Ми-
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колаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 

2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0509 А] 

 УДК 342.7(477) 

1012. Руколайніна І. Є. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення ОВС 

України : (адмін.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Руколайніна 

Ірина Євгенівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — Херсон, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-2275 А] УДК 342.9(477) 

1013. Саунін Р. Д. Адміністративно-правова охорона права на комп'ютерні 

програми в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Саунін Роман 

Дмитрович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: 14 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-0950 А] УДК 342.951:004(477) 

1014. Семіног О. О. Адміністративно-правове забезпечення паспортно-візо-

вого режиму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Семіног Оксана 

Олександрівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-2467 А] УДК 342.951:351.756](477) 

1015. Сидорчук О. І. Адміністративно-правові засади ведення природоресурсних 

кадастрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Сидорчук Олег Іванович ; Міжнар. ун-т 

бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Херсон, 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2468 А] 

 УДК 342.951:502.17 

1016. Синиця А. М. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпе-

чення прав і свобод військовослужбовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Синиця Андрій Миколайович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро-

го". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3208 А]

 УДК 342.922:364.6-057.36 

1017. Славна О. В. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод лю-

дини і громадянина в Україні в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Славна Оксана Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. 

нац. ун-т", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів 

України]. — Запоріжжя, 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-3830 А] УДК 342.922:342.7](477) 

1018. Сусловець А. О. Адміністративно-правове регулювання формування та 

функціонування органів державної податкової служби в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 

право; інформ. право" / Сусловець Анна Олександрівна ; Акад. праці і соц. відносин 

Федер. профспілок України, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2012. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0554 А] 

 УДК 342.951:351.713](477) 
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1019. Тімашов В. О. Конфліктні провадження в адміністративному процесі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Тімашов Віктор Олександрович ; Між-

регіон. акад. упр. персоналом. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-2122 А] УДК 342.95:351.95 

1020. Ткачук А. П. Конституційний суд у механізмі захисту основних прав і 

свобод людини: модельний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Ткачук Антон 

Павлович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-0566 А] УДК 342.565.2(477) 

1021. Токарєв Г. М. Адміністративно-правове регулювання реформування 

охорони здоров'я в умовах запровадження в Україні обов'язкового медичного 

страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Токарєв Геннадій Миколайович ; 

Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0985 А] УДК 342.951:368.9.06(477) 

1022. Торкайло Ю. С. Організаційно-правові засади взаємодії органів внут-

рішніх справ з інституціями держави та структурами громадянського суспільства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 

і процес; фін. право; інформ. право" / Торкайло Юрій Семенович ; Міжрегіон. акад. 

упр. персоналом, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2127 А] 

 УДК 342.922:351.74](477) 

1023. Трещова О. Р. Державний примус в адміністративному судочинстві Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Трещова Олена Ростиславівна ; Нац. ун-т 

"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2717 А] УДК 342.9:343.11](477) 

1024. Тригуб А. Ю. Адміністративно-правове забезпечення продовольчої безпеки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Тригуб Андрій Юрійович ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-1343 А] 

 УДК 342.951:338.439(477) 

1025. Троян І. М. Державна служба в органах державного пожежного нагляду: 

адміністративно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Троян Ірина 

Миколаївна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-2130 А] УДК 342.98:614.84](477) 

1026. Турчин А. Б. Адміністративна відповідальність за невиконання законних 

вимог посадових осіб органів виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Турчин Андрій Богданович ; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок 

України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0574 А]

 УДК 342.922:343.35 

1027. Федевич О. М. Адміністративно-правовий статус Державного агентства 

України з управління зоною відчуження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Федевич Олег Михайлович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0997 А] 

 УДК 342.951(477) 

1028. Хохлова І. В. Система адміністративно-правових засобів забезпечення 

права громадян на здобуття вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Хохлова Ірина Валеріївна ; Міжнар. ун-т бізнесу та права, [Дніпропетров. держ. ун-т 

внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Херсон, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2152 А] УДК 342.951:378.014.12 

1029. Чаплинська Ю. А. Адміністративна відповідальність за самоуправство : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Чаплинська Юлія Анатоліївна ; Дніпро-

петров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-2159 А] УДК 342.922 

1030. Чебан В. І. Конституційно-правовий статус суддів в Україні та державах 

Східної Європи : (порівнял.-прав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Чебан Вік-

торія Іванівна ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-1012 А] УДК 342.565.5(477+4-11) 

1031. Чернадчук Т. О. Правове регулювання інформаційних відносин в сфері 

банківської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Чернадчук Тамара 

Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України Кабінету Міністрів України]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-2740 А] УДК 342.951:336.71 

1032. Чернетченко В. В. Юридичні гарантії надходжень податків, зборів до 

бюджетів та державних цільових фондів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Чернетченко Владислав Вікторович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-2507 А] УДК 342.97 

1033. Чумак В. В. Адміністративно-правові засади взаємодії дільничних інспек-

торів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних 

інспекторів міліції щодо охорони державного кордону : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Чумак Володимир Валентинович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 

Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0605 А] 

 УДК 342.922:351.746.1](477) 

1034. Шапоренко М. М. Адміністративно-правове регулювання діяльності 

правоохоронних органів у сфері надання адміністративних послуг : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 

право; інформ. право" / Шапоренко Михайло Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Запоріз. нац. ун-т", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету 

Міністрів України]. — Запоріжжя, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-2746 А] УДК 342.95:351.74 
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1035. Швець Ю. В. Конституційно-правовий статус Центральної виборчої 

комісії: досвід України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Швець Юлія Вікторівна ; Харків. 

нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — 

[2012-1021 А] УДК 342.846(477) 

1036. Шевченко Л. В. Публічне адміністрування в сфері цивільного захисту 

населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Шевченко Любов Ва-

силівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 

Запоріжжя, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1359 А]

 УДК 342.951:614.8](477) 

1037. Шемякін О. В. Прокурор в адміністративно-юрисдикційних проваджен-

нях: питання теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Шемякін 

Олексій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 

2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2754 А] 

 УДК 342.922:347.963 

1038. Шкіль М. В. Адміністративно-правова охорона правосуддя в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Шкіль Максим Вікторович ; Держ. НДІ 

М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 130 пр. — [2012-3270 А] УДК 342.922:347.97/.99](477) 

1039. Шматова Ю. О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав 

людини в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Шматова Юлія Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-

дима Гетьмана". — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-0630 А] УДК 342.951:[614.8:342.7] 

1040. Шпенов Д. Ю. Інформаційні правовідносини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Шпенов Дмитро Юрійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. 

нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3274 А] УДК 342.922:[347.83+004](477) 

1041. Шульга Є. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у 

сфері надрокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Шульга Євгеній 

Вікторович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1748 А]

 УДК 342.9:349.6](477) 

1042. Ялова О. В. Конституційно-правові засади мовної політики та їх 

реалізація в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Ялова Оксана Володимирівна ; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3030 А] УДК 342.725(477) 

1043. Яровий Б. Д. Адміністративно-правове регулювання діяльності слідчих 

підрозділів 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. 
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право" / Яровий Богдан Дем'янович ; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок 

України. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0639 А]

 УДК 342.922:351.741](477) 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

1044. Книженко О. О. Теоретичні засади встановлення санкцій у кримінальному 

праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Книженко Оксана Олександрівна ; 

МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2012. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 29—32 (38 назв). — 100 пр. — [2012-0417 А] УДК 343.2.01 

1045. Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи в Україні: культуро-

антропологічна концепція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Козаченко 

Олександр Васильович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 38 с. — 

Бібліогр.: с. 27—35. — 100 пр. — [2012-3609 А] УДК 343.222:340.134(477) 

1046. Орловська Н. А. Санкції кримінально-правових норм: засади та прин-

ципи формування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Орловська 

Наталя Анатоліївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2012-1264 А] УДК 343.2(477) 

1047. Петрова І. А. Теоретико-правові та організаційно-методологічні засади 

регулювання судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналіс-

тика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Петрова Ірина Анатоліївна ; Харків. 

нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—37. — 100 пр. — 

[2012-1281 А] УДК 343.148:620.8:330.123.5](477) 

1048. Пиріг І. В. Експертна діяльність органів внутрішніх справ : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кри-

міналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Пиріг Ігор 

Володимирович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. 

— Дніпропетровськ, 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2012-

3764 А] УДК 343.98(477) 

На ступінь кандидата 

1049. Автухов К. А. Виконання покарання у виді арешту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та криміно-

логія; кримін.-виконав. право" / Автухов Костянтин Анатолійович ; Нац. ун-т "Юрид. 

акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-2521 А] УДК 343.8 

1050. Алексійчук О. М. Предмет доказування у кримінальних справах про вбивст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Алексійчук 

Олександр Миколайович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3409 А] УДК 343.14 

1051. Анісімова Н. М. Правове регулювання податкового контролю у сфері 

виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
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право" / Анісімова Наталія Михайлівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-1369 А] УДК 343.359.2:663.5 

1052. Арешонков В. В. Криміналістична ідентифікація гладкоствольної 

вогнепальної зброї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив. -

розшук. діяльн." / Арешонков Віталій Володимирович ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-0287 А] УДК 343.983 

1053. Асейкін Р. В. Посягання на об'єкти культурної спадщини: криміноло-

гічна характеристика та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Асейкін Роман Володимирович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1049 А] УДК 343.9.024 

1054. Атаманчук В. М. Термінологія криміналістичних експертиз: сучасні 

проблеми вивчення та практичного використання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Атаманчук Володимир Миколайович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1767 А] УДК 343.98 

1055. Баскаков В. Ю. Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим 

доступом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Баскаков Володимир Юрійович ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1383 А] 

 УДК 343.346.8(477) 

1056. Білоусова О. О. Кримінологічна модель протидії злочинності в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Білоусова Олена Олександрівна ; 

МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-2771 А] УДК 343.9(477) 

1057. Благодир В. С. Доказування в судових 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." / Благодир Віталій Сергійович ; Держ. податк. служба України, Нац. 

ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 

(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1779 А] УДК 343.14:343.352 

1058. Блащук Н. І. Правове регулювання місцевих податків і зборів в Україні: 

сучасний стан та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Блащук Наталія Іванівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2542 А] 

 УДК 343.359.2:[336.22:352 

1059. Боднарук О. М. Необхідна оборона при посяганні на власність : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право 

та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Боднарук Олександр Миколайович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2929 А] УДК 343.228 
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1060. Брайловська А. І. Кримінально-правова кваліфікація неналежного ви-

конання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Брайловська Алла Ігорівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 

— Одеса, 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1065 А]

 УДК 343.851:343.62 

1061. Ващук О. П. Методика розслідування нападів на інкасаторів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Ващук Олеся Петрів-

на ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 

(29 назв). — 100 пр. — [2012-1071 А] УДК 343.985:343.712 

1062. Віскунов В. В. Кримінальна відповідальність за знищення, підробку або 

заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Віскунов Віктор Віталійович ; НАН України, Ін-т держави 

і права ім. В. М. Корецького, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка 

МВС України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-1425 А] УДК 343.346(477) 

1063. Войнарович А. Б. Участь народу в здійсненні правосуддя у криміналь-

них справах за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; опе-

ратив.-розшук. діяльн." / Войнарович Альона Богданівна ; Акад. адвокатури України, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2012-0678 А] УДК 343.211.5(477) 

1064. Войтович І. І. Процесуальні і тактичні особливості провадження  

невідкладних слідчих дій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльн." / Войтович Іван Іванович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2223 А] УДК 343.985 

1065. Габро О. І. Відповідальність свідка, потерпілого, оцінювача, експерта, 

перекладача за діяння, передбачені ст. 384 КК України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Габро Олег Іванович ; Класич. приват. ун-т, [Вищ. навч. 

закл. "Нац. акад. упр."]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-2564 А] УДК 343.36(477) 

1066. Габуда А. С. Кримінально-правова характеристика складу опору особам, 

наділеним владними повноваженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Габуда Андрій Степанович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. 

справ. — Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0331 А]

 УДК 343.353 

1067. Гагаловська А. П. Слідчі та інші кримінально-процесуальні дії як засо-

би формування доказів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльн." / Гагаловська Анна Петрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0124 А]

 УДК 343.14 
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1068. Герасименко С. Г. Судовий контроль на досудових стадіях кримі-

нального судочинства: національне законодавство та зарубіжний досвід : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Герасименко Сергій 

Гаврилович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 

(6 назв). — 150 пр. — [2012-1087 А] УДК 343.13(477) 

1069. Гладун О. З. Злочини проти порядку виконання бюджету: криміно-

логічна характеристика, детермінація та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Гладун Олександр Зіновійович ; Ген. прокуратура України, Нац. 

акад. прокуратури України. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 

120 пр. — [2012-2941 А] УДК 343.97 

1070. Горбунов В. А. Кримінальна відповідальність за знищення або пошкод-

ження майна працівника правоохоронного органу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Горбунов Валерій Анатолійович ; МВС України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-1449 А] УДК 343.35(477) 

1071. Гритенко О. А. Дисциплінарна практика в жіночих кримінально-вико-

навчих установах мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання: тео-

ретичні та соціально-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Гритенко Оксана Анатоліївна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Одес. держ. ун-т внутр. справ 

МВС України]. — Одеса, 2012. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-3086 А] УДК 343.811-055.2(477) 

1072. Давлатов Ш. Б. Призначення додаткових покарань за кримінальним за-

конодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Давлатов 

Шавкат Бобоєвич ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 

справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Дніпропетровськ, 2012. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3514 А] УДК 343.8(477) 

1073. Дановська І. І. Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності в орга-

нах внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив. -

розшук. діяльн." / Дановська Ірина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-0710 А] УДК 343.98:343.132](477) 

1074. Дердюк Б. М. Провадження щодо неосудних і обмежено осудних осіб в 

судах першої інстанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльн." / Дердюк Богдан Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2232 А]

 УДК 343.137 

1075. Дмитрук М. М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Дмитрук Михайло Михайлович ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-1117 А] УДК 343.232(477) 
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1076. Єсенков А. В. Кримінально-правове забезпечення протидії сприянню 

учасникам злочинних організацій та укриттю їх злочинної діяльності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Єсенков Артем Валентинович ; Акад. адво-

катури України, [Донец. юрид. ін-т М-ва внутр. справ України]. — К., 2012. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0376 А] УДК 343.9.022 

1077. Жовнєнко Д. С. Діяльність суб'єктів кримінального процесу щодо усу-

нення перешкод по формуванню доказів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експерти-

за; оператив.-розшук. діяльн." / Жовнєнко Денис Сергійович ; Держ. податк. служба 

України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-1906 А] УДК 343.13/.14 

1078. Замула С. Ю. Профілактика впливу кримінальної субкультури на непов-

нолітніх засуджених у спеціальних виховних установах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Замула Сергій 

Юрійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2803 А] 

 УДК 343.85:316.723:343.91-053.6 

1079. Запорощенко Н. А. Розслідування організації або утримання місць для 

незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психо-

тропних речовин або їх аналогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльн." / Запорощенко Наталія Андріївна ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-0731 А] УДК 343.575 

1080. Захарченко О. В. Діяльність слідчого з розшуку та встановлення місце-

знаходження обвинуваченого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Захарченко Оксана Валентинівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. 

— Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3557 А] 

 УДК 343.98(477) 

1081. Іскров К. М. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми або 

іншої незаконної угоди щодо людини: міжнародні та національні аспекти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Іскров Костянтин Михайлович ; МВС Украї-

ни, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Одес. нац. мор. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0093 А] 

 УДК 343.431 

1082. Іщенко В. А. Становлення та розвиток почеркознавства : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кри-

міналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Іщенко Володимир Анд-

рійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1920 А] УДК 343.98 

1083. Карабанов Д. О. Тактичні операції при розслідуванні незаконного заво-

лодіння автотранспортними засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 
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оператив.-розшук. діяльн." / Карабанов Дмитро Олександрович ; Акад. адвокатури 

України, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — К., 2011. — 19, [3] с. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3111 А] УДК 343.985:343.74 

1084. Кисленко Д. П. Судовий контроль під час розслідування злочинів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. про-

цес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Кисленко Дмит-

ро Петрович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0750 А] УДК 343.13(477) 

1085. Клименко О. С. Запобігання незаконному поводженню з вогнепальною 

зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Клименко Олена Сергіївна ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-0129 А] УДК 343.852:343.344 

1086. Князєв С. М. Розслідування шахрайства, вчиненого способом фінансової 

піраміди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-

мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Князєв 

Сергій Миколайович ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби 

України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0753 А]

 УДК 343.9:343.53 

1087. Коваленко А. В. Запобігання зловживанню владою або службовим ста-

новищем працівниками органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Коваленко Андрій Васильович ; М-во внутр. справ Украї-

ни, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2012. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3600 А] УДК 343.353:351.74](477) 

1088. Комарницька О. Б. Предмет доказування та судовий розгляд справ при-

ватного обвинувачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльн." / Комарницька Оксана Богданівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т. — Одеса, 2012. — 

23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3123 А] УДК 343.123.6 

1089. Коріняк О. М. Захист прав і свобод людини при застосуванні запобіж-

них заходів у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Коріняк Ольга Миколаївна ; Ген. прокура-

тура України, Нац. акад. прокуратури України. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2406 А] УДК 343.13(477) 

1090. Корнієнко В. В. Криміналістична характеристика та основні положення 

розслідування економічних злочинів, вчинених з використанням банків : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Корнієнко Василь Во-

лодимирович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0768 А] УДК 343.98.06:343.37 

1091. Костовська О. М. Доказування у справах про злочини приватного обви-

нувачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльн." / Костовська Олена Миколаївна ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т 
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Держ. податк. служби України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. 

— Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2408 А]

 УДК 343.14 

1092. Кравченко О. А. Застосування спеціальних знань під час збирання, до-

слідження та використання речових доказів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. екс-

пертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Кравченко Олександр Анатолійович ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2012-1183 А] УДК 343.985:343.102](477) 

1093. Кравчук В. М. Прокуратура України як орган державної влади: інсти-

туційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Кравчук Валерій Миколайо-

вич ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 130 пр. — [2012-3338 А] УДК 343.163(477) 

1094. Кравчук О. В. Криміналістична характеристика злочинів, пов'язаних із 

порушенням авторських і суміжних прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експерти-

за; оператив.-розшук. діяльн." / Кравчук Олег Вікторович ; Держ. податк. служба 

України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Нац. акад. внутр. справ України 

М-ва внутр. справ України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2973 А] УДК 343.98:343.53 

1095. Крижевський А. В. Криміналістична характеристика шахрайств у сфері 

мобільного зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Крижевський Андрій Вадимович ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-1966 А] УДК 343.34:621.395.721.5 

1096. Лаптінова О. К. Правове регулювання реабілітації засуджених з інвалід-

ністю в умовах відбування покарання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-

во" / Лаптінова Олеся Костянтинівна ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

[Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1556 А] УДК 343.261-056.24:343.8 

1097. Лис Д. О. Використання камерофонів в судово-медичній експертизі : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. меди-

цина" / Лис Дмитро Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 

К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2421 А] 

 УДК 343.982.5:77.035 

1098. Литвинов В. В. Закриття кримінальної справи на стадії досудового розслі-

дування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-

мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Литви-

нов Валерій Валентинович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т 

внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

120 пр. — [2012-2243 А] УДК 343.135 

1099. Лога В. М. Розслідування завідомо неправдивого повідомлення про за-

грозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
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криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Лога Валентина Мико-

лаївна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. 

— [2012-3664 А] УДК 343.985:343.7 

1100. Логінова В. В. Основні положення методики розслідування заподіяння 

тілесних ушкоджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив. -

розшук. діяльн." / Логінова Вікторія Вікторівна ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-1996 А] УДК 343.98:343.615 

1101. Мазур М. Р. Захист прав та законних інтересів реабілітованих у кри-

мінальному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльн." / Мазур Марта Романівна ; Акад. адвокатури України, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-0138 А] УДК 343.121.4 

1102. Макаров М. А. Кримінально-процесуальне забезпечення екстрадиції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Макаров 

Марк Анатолійович ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби 

України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18 ( 6 назв). — 100 пр. — [2012-2650 А] 

 УДК 343.13+341.44 

1103. Маковій В. В. Виправний центр як суб'єкт виконання покарання у виді 

обмеження волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Маковій Віктор 

Володимирович ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0103 А] 

 УДК 343.811 

1104. Мамка Г. М. Начальник слідчого відділу як суб'єкт кримінально-про-

цесуального доказування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Мамка Григорій Миколайович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-0836 А] УДК 343.131.3 

1105. Миронюк С. А. Кримінальна відповідальність за умисне знищення або 

пошкодження майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Миронюк 

Станіслава Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 

справ. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 

— [2012-3700 А] УДК 343.77 

1106. Міловідов Р. М. Ефективність кримінальної відповідальності за легаліза-

цію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Міловідов Руслан Миколайович ; Акад. адвокатури Украї-

ни, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 150 пр. — [2012-0105 А] УДК 343.9.024:336.7 



   

 
138 

1107. Міняйло Н. Є. Транснаціональна злочинна діяльність у сфері незаконно-

го обігу вогнепальної зброї: кримінально-правове та кримінологічне дослідження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Міняйло Ніна Євгенівна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2014 А] УДК 343.851:343.344 

1108. Мірковець Д. М. Керівництво досудовим слідством 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." / Мірковець Дмитро Михайлович ; М-во внутр. справ України, Дніпро-

петров. держ. ун-т внутр. справ, [Нац. акад. внутр. справ]. — Дніпропетровськ, 2012. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2015 А] 

 УДК 343.102(477) 

1109. Міщук І. П. Кримінально-правова охорона життя та здоров'я захисника 
чи представника особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Міщук 

Ірина Павлівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3707 А] УДК 343.35+343.6 
1110. Мозгова В. А. Громадські роботи як вид кримінального покарання : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Мозгова Вікторія Анатоліївна ; 

Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Запоріжжя, 
2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2658 А] 

 УДК 343.8:343.24 

1111. Мотиль В. І. Прокурорський нагляд за екстрадицією особи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Мотиль Віктор Івано-
вич ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Нац. акад. 

внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-2025 А] УДК 343.13:341.44 

1112. Осмолян В. А. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами  
кримінальної справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Осмолян Віталій Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-2871 А] УДК 343.14 
1113. Охотіна Ю. В. Виправдання як категорія 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." / Охотіна Юлія Владленівна ; Акад. адвокатури України, [Нац. акад. внутр. 
справ]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2676 А]

 УДК 343.13(477) 

1114. Петросян В. Г. Криміналістичне та оперативно-розшукове забезпечення 

виявлення злочинів, вчинених суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Петросян 

Ваграм Григорович ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби 

України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-0902 А] УДК 343.37 
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1115. Петрошак О. Ю. Особливості вогнепальних ушкоджень біологічних 

об'єктів та композитної довгої трубчастої кістки при пострілах боєприпасами 

"FN 5,7x28 SS190" : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Петрошак Олександр Юрійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. 

— К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2012-2048 А]

 УДК 616.718.5-001.45:340.62 

1116. Плетенецька А. О. Судово-медична оцінка ушкоджень тіла людини та 

одягу, заподіяних при пострілах із потужної пневматичної гвинтівки CROSMAN 2100 

Classiс : (експерим.-морфол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Плетенецька Аліна Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Харків. нац. мед. ун-т]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-2452 А] УДК 340.66:616-001.42 

1117. Процько Г. І. Правовий статус учасників досудового слідства: проблеми реа-

лізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-

мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Процько 

Ганна Іванівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3789 А] УДК 343.12 

1118. Расюк А. О. Судимість у кримінальному праві України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Расюк Анастасія Олександрівна ; Держ. НДІ М-ва 

внутр. справ України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 130 пр. 

— [2012-3187 А] УДК 343.222:343.289](477) 

1119. Рибянцев А. А. Кримінально-виконавчі засади зміни умов відбування 

покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-

во" / Рибянцев Андрій Анатолійович ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

[Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1656 А] УДК 343.211 

1120. Римарчук О. В. Орган дізнання як суб'єкт доказування у кримінальному 

процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-

мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Римар-

чук Ольга Вікторівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 

2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3796 А] 

 УДК 343.123.1:343.14 

1121. Рогальська В. В. Змагальність у досудовому провадженні : (за мате-

ріалами діяльн. слідчих підрозд. органів внутр. справ) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Рогальська Вікторія Вікторівна ; 

Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1657 А] УДК 343.13 

1122. Рябчук О. С. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, 

пов'язаним з задоволенням статевої пристрасті неприродним способом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Рябчук Олена Сергіївна ; Нац. ун-т "Юрид. 

акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-2698 А] УДК 343.9:343.543 
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1123. Сапін О. В. Прокурор у кримінальному провадженні з перегляду судових 

рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-

мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Сапін 

Олександр Валерійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. 

— К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2465 А] 

 УДК 343.163:343.137 

1124. Сачко О. В. Безпосереднє виявлення та дослідча перевірка фактів неза-

конного обігу наркотичних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльн." / Сачко Олександр Васильович ; Дніпропетров. держ. ун-т 

внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-1315 А] УДК 343.13:351.761.3 

1125. Свиридова Л. В. Судово-авторознавча класифікаційна експертиза україн-

ського писемного мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Свиридова Людмила Вікторівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України 

ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-3204 А] УДК 343.98 

1126. Світличний О. О. Кримінальна відповідальність за розбещення неповноліт-

ніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Світличний Олексій Олексійович ; 

Класич. приват. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — Запоріжжя, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0528 А] 

 УДК 343.542.2(477) 

1127. Семенков Є. О. Інститут відводу в кримінальному процесі України : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Семенков 

Єгор Олександрович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2097 А] УДК 343.13:343.138.7](477) 

1128. Сеньків О. І. Судовий розсуд в адміністративному судочинстві : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 

процес; фін. право; інформ. право" / Сеньків Остап Ігорович ; Нац. ун-т держ. податк. 

служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2012-1318 А] УДК 343.1:342.9](477) 

1129. Сичук М. М. Процесуальний порядок провадження слідчих дій за судовим 

рішенням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-

мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Сичук 

Микола Миколайович ; Акад. адвокатури України, [Нац. акад. внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 120 пр. — 

[2012-3393 А] УДК 343.132(477) 

1130. Смирнова А. В. Кримінально-правова кваліфікація співучасті в ухиленні 

від сплати податків, зборів : (обов'язк. платежів) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Смирнова Анелія Василівна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. 

— [2012-3218 А] УДК 343.359.2 

1131. Соболь О. І. Класифікація злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-
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виконав. право" / Соболь Оксана Іванівна ; М-во внутр. справ України, Дніпро-

петров. держ. ун-т внутр. справ. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0562 А] УДК 343.3/.7(477) 

1132. Соловей О. О. Кримінологічна характеристика та запобігання дитячій 

порнографії в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Соловей 

Олена Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-0148 А] УДК 343.97:343.542.1-053.2(477) 

1133. Солоніна О. П. Правові презумпції у кримінально-процесуальному доказу-

ванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-

мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Солоніна 

Олексій Петрович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3839 А] УДК 343.131.7 

1134. Ставінський В. А. Кримінологічна характеристика та запобігання зло-

чинам у нафтогазовому комплексі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Ставінський Вадим Анатолійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 120 пр. — [2012-3219 А] УДК 343.97:622.276](477) 

1135. Сторчак Н. А. Загальні засади та принципи призначення покарання при 

застосуванні позбавлення волі на певний строк : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право і кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Сторчак Ніна Анатоліївна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—22 (35 назв). — 

100 пр. — [2012-0551 А] УДК 343.26(477) 

1136. Страхова С. В. Теоретичні основи підготовки і прийняття процесуаль-

них і тактичних рішень слідчим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Страхова Світлана Вячеславівна ; Класич. приват. ун-т. — За-

поріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0552 А]

 УДК 343.13(477) 

1137. Терещенко Ю. В. Процесуальні дії як способи формування доказів у до-

судовому провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Терещенко Юлія Василівна ; Держ. податк. служба України, Нац. 

ун-т держ. податк. служби України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ Ук-

раїни]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-2121 А] УДК 343.132 

1138. Ткачук В. Є. Запобігання злочинам, що вчиняються засудженими до по-

карань, не пов'язаних з позбавленням волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Ткачук Віктор Євгенович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1338 А] УДК 343.8(477) 

1139. Томчук І. О. Давання хабара: кримінально-правова та кримінологічна 

характеристика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Томчук 
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Інна Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0986 А] 

 УДК 343.352 

1140. Тюнін В. О. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх зло-

чинної діяльності: кримінально-правова, кримінологічна характеристика та запобігання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Тюнін Володимир Олександрович ; 

МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Класич. приват. ун-т]. — Х., 2012. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0117 А] УДК 343.341 

1141. Філашкін В. С. Криміналістичне забезпечення розслідування торгівлі 

людьми : (міжнар. співробітництво) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльн." / Філашкін Вадим Сергійович ; Держ. податк. служба 

України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0583 А] УДК 343.98:343.431 

1142. Фомічов К. С. Доказування у справах про злочини, пов'язані з незакон-

ним заволодінням суб'єктами господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. екс-

пертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Фомічов Костянтин Сергійович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-0152 А] УДК 343.14:343.74 

1143. Хайдер Хатхут. Економічні злочини у мусульманському кримінальному 

праві : (порівнял.-прав. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право і кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Хайдер Хатхут ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Оде-

са, 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3255 А] 

 УДК 343.37:28-74-428.3 

1144. Чайка В. О. Кримінальна відповідальність за посягання на життя пра-

цівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони гро-

мадського порядку і державного кордону або військовослужбовця : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Чайка Вадим Олександрович ; Акад. адвокатури 

України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2735 А] УДК 343.31(477) 

1145. Шаргородська Н. В. Об'єктивні ознаки складів злочинів у банківській 

системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кри-

мін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шаргородська Наталя Валенти-

нівна ; Акад. адвокатури України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2509 А]

 УДК 343.37 

1146. Шевченко О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання ко-

рупційній злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шевченко 

Олександр Васильович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0616 А] 

 УДК 343.9.01:343.352 
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1147. Щутяк Л. С. Кримінальна відповідальність за замах на злочин за кри-

мінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Щутяк Любомир Степанович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. 

справ. — Львів, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2517 А]
 УДК 343.236.1 

1148. Яворська В. Г. Забезпечення єдності застосування кримінального зако-

нодавства України актами судового тлумачення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-
виконав. право" / Яворська Вікторія Григорівна ; М-во внутр. справ України, Львів. 

держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-3027 А] УДК 343.21(477) 

346 Господарське право. Правові основи державного 

 регулювання економіки 

На ступінь доктора 

1149. Коваль В. М. Концептуальні засади юридичної інтерпретації у госпо-
дарському судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Коваль Володимир Миколайович ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 33 с. — Бібліогр.: с. 27—30. — 

100 пр. — [2012-3605 А] УДК 346.1(477) 

На ступінь кандидата 

1150. Барабаш Т. О. Правове регулювання господарських відносин у сфері 
житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Барабаш Тетяна 

Олегівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3423 А] УДК 346.7:332.8 

1151. Батрин С. В. Корпоративні правовідносини у господарському праві : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, 

госп.-процес. право" / Батрин Станіслав Віталійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (29 назв). — 100 пр. — 
[2012-0294 А] УДК 346.2 

1152. Громенко Ю. О. Правове регулювання рекламної діяльності суб'єктів 

господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Громенко Юлія Олександрівна ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — К., 2012. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 150 пр. — [2012-2578 А] УДК 346:659.1 

1153. Грошева В. К. Правове регулювання кредитної діяльності банків в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право, госп.-процес. право" / Грошева Вікторія Костянтинівна ; Міжрегіон. акад. упр. 
персоналом, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14. — 100 пр. — [2012-0356 А] УДК 346.62(477) 

1154. Гурак Л. В. Господарсько-правове забезпечення діяльності державних 

вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Гурак Любов Василівна ; 

Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2579 А] УДК 346.14:378 
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1155. Дорошенко Л. М. Правові підстави примусової ліквідації господарських 

товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Дорошенко Ліна Миколаївна ; НАН України, Ін-т екон.-

прав. дослідж., [Донец. нац. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-2590 А] УДК 346.2:347.72.04 

1156. Згама А. О. Повноваження суду апеляційної інстанції у господарському 

процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право, госп.-процес. право" / Згама Антоніна Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3552 А]

 УДК 346.91:347.956 

1157. Кадала В. В. Правове регулювання перевезень вантажів у прямому 

змішаному сполученні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Кадала Віталій Віталійович ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — К., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-0404 А] УДК 346.7:656 

1158. Курчин О. Г. Господарсько-правове регулювання розміщення зовнішньої ре-

клами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Курчин Олег Геннадійович ; НАН України, Ін-т екон.-

прав. дослідж. — Донецьк, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-2632 А] УДК 346.9:659.1 

1159. Макаренко А. С. Правове регулювання перевезення вантажів автомо-

більним транспортом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Макаренко Анастасія Сергіївна ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — [2012-2649 А] 

 УДК 346.7:347.763 

1160. Манзюк В. В. Правовий статус суб'єктів туристичної діяльності : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, 

госп.-процес. право" / Манзюк Василь Васильович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. 

дослідж., [Ужгород. нац. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-1221 А] УДК 346.2:338.48](477) 

1161. Родіна В. В. Господарсько-правове регулювання діяльності підприємств 

міського електротранспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Родіна Валерія Вікторівна ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — [2012-2692 А] 

 УДК 346.7:656.4 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

1162. Водяхін С. А. Документи як об'єкти 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" / Водяхін Сергій Анатолійович ; Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад.", [Одес. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. 

— Одеса, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0328 А]

 УДК 347.121.2 
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1163. Кубко А. Є. Реалізація публічних інтересів 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" / Кубко Андрій Євгено-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-0441 А] УДК 347.132:347.136](477) 

1164. Мозгова Г. В. Правове регулювання відносин забезпечення природним 

газом побутового споживача : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Мозгова Ганна Василівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0871 А] УДК 347.132:622.691 

1165. Сидоренко М. В. Судовий захист цивільного права та інтересу як за-

гальна засада цивільного законодавства України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне пра-

во; міжнар. приват. право" / Сидоренко Михайло Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-0532 А] УДК 347.132(477) 

1166. Хортюк О. В. Цивільно-правова охорона ділової репутації юридичної особи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Хортюк Олександра 

Василівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. — 

К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 150 пр. — [2012-1716 А] 

 УДК 347.122:347.19 

1167. Яримович У. В. Придбання корпоративних прав як форма здійснення ін-

вестицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Яримович Уляна Во-

лодимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-3034 А] УДК 347.191.2 

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

На ступінь кандидата 

1168. Василина Н. В. Охорона та захист права власності нотаріусом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Василина Наталія Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-2937 А] УДК 347.23.096 

1169. Отрош І. М. Право власності на об'єкти нерухомості за законодавством 

України: охорона та захист : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Отрош Інна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2012-0477 А] 

 УДК 347.214.2(477) 

1170. Романович С. М. Юридичні підстави виникнення права спільної част-

кової власності фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Романович Світлана Миколаївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. 

права і підприємництва. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 

150 пр. — [2012-0513 А] УДК 347.238.1 
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1171. Слободянюк С. О. Цивільно-правове регулювання державної реєстрації 

речових прав на 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" / Слободянюк Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0541 А]

 УДК 347.214.2 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

1172. Андрейцев В. В. Договірні правовідносини з виконання науково-

дослідних робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Андрейцев Владислав Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 150 пр. — [2012-0284 А] 

 УДК 347.44:001.89 

1173. Грущинська Н. І. Договір купівлі-продажу підприємства як єдиного 

майнового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Грущинська Наталія Ігорівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват права і 

підприємництва, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (8 назв). — 150 пр. — [2012-2947 А] УДК 347.451.4 

1174. Кіча А. В. Договори водопостачання за цивільним законодавством Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кіча Андрій Володи-

мирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-1520 А] УДК 347.440:628.1](477) 

1175. Кочергіна В. О. Правовий акт як підстава виникнення цивільних прав та 

обов'язків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Ци-

віл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кочергіна Вален-

тина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 120 пр. — [2012-2829 А] УДК 347.4 

1176. Лисенко В. В. Цивільно-правове регулювання відносин за догово-

ром міни (бартеру) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Лисенко Владлен Вікторович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 150 пр. — 

[2012-2982 А] УДК 347.452 

1177. Маслова-Юрченко К. О. Договір андеррайтингу за законодавством Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право; цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Маслова-Юрченко 

Катерина Олександрівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — 

Х., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2986 А] 

 УДК 347.44 

1178. Паракуда О. В. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов'язання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право 

і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Паракуда Олег Васильович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3168 А] УДК 347.447.54(477) 
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347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

1179. Гаро Г. О. Шлюбний договір як інститут сімейного права України : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право 

і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гаро Ганна Олександрівна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2226 А] УДК 347.626.2(477) 

1180. Гончарова А. В. Спадкова трансмісія та спадкове представлення : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гончарова Аліна В'ячеславів-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. ун-т права НАН України]. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0348 А] 

 УДК 347.65/.68 

1181. Піцик Х. З. Права та обов'язки спадкоємця і спадкодавця при спад-

куванні за законом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Піцик Христина Зіновіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецько-

го, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1632 А] УДК 347.65/.68 

1182. Скрипник О. В. Юридичні конструкції спадкового права: теоретико-

компаративістське 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" / 

Скрипник Оксана В'ячеславівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 

21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1323 А] 

 УДК 347.65/.68:340.12(477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

1183. Гетманцев Д. О. Фінансово-правове зобов'язання: проблеми генези, де-

термінації та сутності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гетманцев Данило 

Олександрович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2012. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 30—37. — 100 пр. — [2012-3075 А] УДК 347.73 

1184. Музика-Стефанчук О. А. Органи публічної влади як суб'єкти бюджет-

них правовідносин в Україні: проблеми законодавства, теорії та практики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; 

фін. право; інформ. право" / Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна ; Держ. НДІ М-ва 

внутр. справ України, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2012. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 26—32 (66 назв). — 200 пр. — [2012-0456 А] УДК 347.73(477) 

На ступінь кандидата 

1185. Герасимчук М. О. Договори надання послуг, пов'язаних з користуван-

ням житлом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Герасимчук Микола Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0341 А] 

 УДК 347.754:332.871.1 
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1186. Головатенко О. В. Правове регулювання відносин власності в ак-

ціонерних відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Головатенко Оксана Валеріївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0692 А] УДК 347.7:347.23(477) 

1187. Євков А. М. Вичерпання майнових прав на об'єкти інтелектуальної влас-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Євков Андрій Мико-

лайович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2954 А] УДК 347.77/.78 

1188. Костова Н. І. Створення акціонерних товариств 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. приват. право" / 

Костова Наталія Іванівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2407 А] 

 УДК 347.725(477) 

1189. Костя Д. В. Правова природа природоресурсних платежів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; 

фін. право; інформ. право" / Костя Дмитро Вікторович ; Приват. вищ. навч. закл. 

"Львів. ун-т бізнесу та права", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1538 А] 

 УДК 347.73 

1190. Михайлюк Г. О. Цивільно-правове регулювання нетрадиційних банків-

ських операцій та послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Михайлюк Галина Олегівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0257 А] УДК 347.734 

1191. Позова Д. Д. Правове становище житлово-будівельних кооперативів за 

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" / 

Позова Діна Дмитрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-2264 А] 

 УДК 347.726:334.736 

1192. Понамарчук О. М. Валютний контроль у системі міжнародних розрахун-

ків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Понамарчук Олена Михайлівна ; Акад. 

праці і соц. відносин Федер. профспілок України. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0919 А] УДК 347.73 

1193. Свінціцький Е. М. Організаційно-правові засади взаємодії державних 

органів при здійсненні фінансового контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Свінціцький Едуард Миколайович ; Міжрегіон. акад. упр. персона-

лом. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2012-2096 А] 

 УДК 347.73(477) 

1194. Тимченко А. М. Види примусових заходів у податковому праві : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і 

процес; фін. право; інформ. право" / Тимченко Анатолій Миколайович ; Кабінет 
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Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. ун-т 

держ. податк. служби України]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). 

— 100 пр. — [2012-1691 А] УДК 347.73:336.225.68](477) 

1195. Ткаченко А. О. Правове регулювання банківської діяльності в період 

державотворчих пошуків на території України у 1917—1921 рр. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права; історія політ. і прав. учень" / Ткаченко Анатолій Олександрович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2012-0273 А] УДК 347.734(477)"1917/1921" 

1196. Трипольська М. І. Фінансово-правова відповідальність за порушення 

банківського законодавства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Три-

польська Маргарита Ігорівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2719 А] УДК 347.73(477) 

1197. Фокша Л. В. Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Фокша Лілія Володимирівна ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-2727 А] УДК 347.73:[336.14:352](477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

1198. Александрова Ю. В. Процесуальні особливості розгляду цивільних 

справ щодо позбавлення батьківських прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Александрова Юлія Вікторівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-0283 А] УДК 347.9:347.637](477) 

1199. Барановський М. В. Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність 

працівника міліції: поняття та структура : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Барановський Микола Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2528 А] УДК 

347.998.85:351.74](477) 

1200. Білокінь Р. М. Прокурорський нагляд за діяльністю правоохоронних ор-

ганів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Білокінь Руслан Михайлович ; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3440 А] УДК 347.963:351.74](477) 

1201. Білуга С. В. Предметна підсудність в адміністративному судочинстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 

і процес; фін. право; інформ. право" / Білуга Сергій Володимирович ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-3444 А] УДК 347.998.85 

1202. Гуменюк В. І. Особливості розгляду зовнішньоторгових спорів комер-

ційним арбітражем України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 
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право" / Гуменюк Василь Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2012-2948 А]

 УДК 347.999(477) 

1203. Єгоров О. Є. Захист прокуратурою України муніципальних прав осо-

бистості: конституційно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Єгоров 

Олександр Євгенович ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0209 А] 

 УДК 347.963:342.72](477) 

1204. Желіховська Ю. В. Охорона цивільних прав та інтересів нотаріусом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Желіховська Юлія 

Віталіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Хмельниц. 

ун-т упр. та права]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 150 пр. — 

[2012-0377 А] УДК 347.961.4 

1205. Кишинський А. В. Процесуальні засади перегляду постанов по 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" / Ки-

шинський Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — К., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0414 А]

 УДК 347.998.85(477) 

1206. Курило О. М. Проблеми організації роботи апеляційного суду області : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоуст-

рій; прокуратура та адвокатура" / Курило Олександр Миколайович ; Нац. ун-т "Юрид. 

акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-1976 А] УДК 347.97/.99:343.11](477) 

1207. Лемак Р. В. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах 

виконання покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Лемак Роман Володимиро-

вич ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3659 А] УДК 347.963-047.26(477) 

1208. Ліхолєтова Ю. А. Суд як суб'єкт запобігання рецидивній злочинності молоді 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кри-

мін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ліхолєтова Юлія Андріївна ; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0136 А] УДК 347.99(477) 

1209. Лотоцький М. В. Адвокатура як суб'єкт запобігання злочинам : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Лотоцький Михайло Васильович ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-0815 А] УДК 347.965(477) 

1210. Малишев О. О. Міські сирітські суди в Україні: історіко-правове досліджен-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія 

та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Малишев Олександр 

Олегович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1217 А] 

 УДК 347.99:347.63-058.862](477-21) 
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1211. Ревін К. І. Формування та діяльність духовних судів у Таврійській гу-

бернії (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.): історіко-правове дослідження : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія дер-

жави і права; історія політ. і прав. учень" / Ревін Кирил Ігоревич ; Відкритий міжнар. 

ун-т розв. людини "Україна", [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2071 А] 

 УДК 347.999(477.75)"17/19" 

1212. Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових 

спорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Спектор Ольга Ми-

хайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15. — 100 пр. — [2012-2711 А] УДК 347.996 

1213. Суходубов Д. В. Координаційна діяльність прокуратури щодо боротьби 

зі злочинністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Суходубов Дмитро Воло-

димирович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3855 А] УДК 347.963(477) 

1214. Татулич І. Ю. Цивільна процесуальна форма в суді першої інстанції в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право та цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Татулич Ірина 

Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. ун-т права НАН України]. — 

К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3237 А] 

 УДК 347.91(477) 

1215. Трухан А. Я. Прокуратура західних областей України у 1941—1953 рр. : 

(іст.-прав. 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" / Тру-

хан Андрій Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. держ. ун-т внутр. 

справ М-ва внутр. справ України]. — Львів, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-0195 А] УДК 347.963(477.8)"1941/1953" 

1216. Храпенко О. О. Удосконалення діяльності прокуратури із захисту прав і 

свобод неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Храпенко Олена Олегівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-0276 А] УДК 347.963:342.726-053.6 

1217. Штелик С. П. Організаційно-правові аспекти інстанційної побудови си-

стеми судів загальної юрисдикції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Штелик 

Світлана Павлівна ; Акад. адвокатури України. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2012-0080 А] УДК 347.97/.99(477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

1218. Андріїв В. М. Система трудових прав працівників та механізм їх забезпе-

чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Андріїв Василь Михайлович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2012-1046 А]

 УДК 349.2:331.101.264.2](477) 
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1219. Венедіктов С. В. Концептуальні засади правового регулювання трудових 

відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Венедіктов Сергій Валентинович ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30 (41 назва). — 100 пр. — [2012-3296 А]

 УДК 349.2(477) 

1220. Процевський В. О. Закономірності співвідношення приватного та пуб-

лічного правового регулювання трудових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Процев-

ський Віктор Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-

кого, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2012. — 31 с. — Бібліогр.: 

с. 24—28 (55 назв). — 100 пр. — [2012-3383 А] УДК 349.2(477) 

На ступінь кандидата 

1221. Близнюк О. А. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Близнюк Олена Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Луганськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1782 А] УДК 349.22 

1222. Голобородько В. О. Правове регулювання внутрішнього трудового 

розпорядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Голобородько Вікторія Олександрівна ; Східно-

укр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—

17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0345 А] УДК 349.22:331.106 

1223. Деревянко М. І. Правове регулювання пенсійного забезпечення праців-

ників органів прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Деревянко Максим Івано-

вич ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0714 А] УДК 349.2/.3:347.963](477) 

1224. Дериволков С. Д. Правові заходи забезпечення службової дисципліни 

посадових осіб митних органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Дериволков Степан Дмитро-

вич ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1110 А] 

 УДК 349.2:331.108.6:351.713.078.3 

1225. Запорожець О. М. Механізм регулювання охоронних відносин у трудо-

вому праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Запорожець Олександр Михайлович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-1132 А] УДК 349.2(477) 

1226. Іванов С. В. Правове регулювання трудових відносин працівників митних 

органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Іванов Сергій Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Луганськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2236 А] УДК 349.22:336.24.07 

1227. Красько Я. В. Надбавки та доплати як форми реалізації стимулюючої 

функції оплати праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Красько Яна Володимирівна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 ( 5 назв). — 100 пр. — [2012-3340 А]

 УДК 349.232:331.22](477) 

1228. Кримська О. М. Правові засади та форми забезпечення професійного 

зростання працівника в нових умовах економічного розвитку : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. за-

безп." / Кримська Оксана Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 

[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2412 А] УДК 349.22 

1229. Кудрявцев І. В. Правове регулювання діяльності профспілок на 

державній службі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кудрявцев Ігор Володимирович ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Харків. нац. ун-т внутр. 

справ України, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-0443 А] УДК 349.2:331.105.445 

1230. Лук'янчиков О. М. Матеріальна відповідальність роботодавця в умовах 

ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Лук'янчиков Олег Миколайович ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. 

— [2012-3349 А] УДК 349.233:331.105.2-057.15 

1231. Мороз С. В. Правове регулювання укладення трудового договору : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 

право соц. забезп." / Мороз Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-0450 А] УДК 349.23 

1232. Омельченко Т. В. Правове регулювання праці жінок в аспекті забезпе-

чення ґендерної рівності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Омельченко Тетяна Володимирів-

на ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1263 А] УДК 349.2:331.23-055.2 

1233. Петров П. В. Правове регулювання відповідальності за порушення чи 

невиконання умов угод у трудовому праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Петров Павло 

Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2681 А] УДК 349.22 

1234. Пилипенко Ю. П. Правове регулювання внутрішнього трудового розпо-

рядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Пилипенко Юрій Пилипович ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3378 А] 

 УДК 349.22:331.108.6](477) 

1235. Погрібна Н. М. Право на страйк як форма захисту трудових прав : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 

право соц. забезп." / Погрібна Надія Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володи-

мира Даля. — Луганськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-2684 А] УДК 349.22 
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1236. Светлічний Ю. В. Співвідношення правового статусу суб'єктів трудових 

правовідносин в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Светлічний 

Юрій Валентинович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2277 А] УДК 349.2 

1237. Свистун І. П. Правове регулювання трудової діяльності тимчасових та 

сезонних працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Свистун Ірина Петрівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-2466 А] УДК 349.22 

1238. Сорочишин М. В. Правові аспекти соціального діалогу у сфері праці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. пра-

во; право соц. забезп." / Сорочишин Михайло Васильович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-2289 А] УДК 349.2(477) 

1239. Старчук О. В. Принципи трудового права України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 

Старчук Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0547 А] УДК 349.2(477) 

1240. Філіпп І. Ю. Правове регулювання обмежень прав суб'єктів трудових пра-

вовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Філіпп Ігор Юлійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-2725 А] УДК 349.22(477) 

1241. Шевелев К. Є. Правове регулювання оплати праці працівників бюджет-

ної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Шевелев Костянтин Євгенович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-1022 А] УДК 349.22(477) 

1242. Шевченко О. А. Особливості правового регулювання робочого часу в 

умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Шевченко Олексій Анато-

лійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2176 А] УДК 349.235 

1243. Юрченко А. А. Принципи трудового права в регулюванні робочого часу 

і часу відпочинку в умовах ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Юрченко 

Антоніна Андріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1752 А] УДК 349.2(477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

1244. Гончаров В. О. Соціальне обслуговування як організаційно-правова 

форма соціального забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Гончаров Володимир 

Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0347 А] УДК 349.3 
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1245. Кравченко І. О. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право 

соц. забезп." / Кравченко Іван Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0773 А]

 УДК 349.3:364.35-646.2](477) 

1246. Михайлова І. Ю. Правове регулювання пенсійного забезпечення за 

віком у солідарній пенсійній системі України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Михайлова 

Ірина Юріївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3360 А] 

 УДК 349.3:364.35](477) 

1247. Чистякова І. О. Санаторно-курортне забезпечення як форма соціально-

правового захисту населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Чистякова Інна Оле-

гівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2012-2305 А] УДК 349.3:364.69:615.838](477) 

1248. Ширант А. А. Принципи пенсійного забезпечення : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 

Ширант Алла Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 

— К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0624 А] 

 УДК 349.3:368.914](477) 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь доктора 

1249. Кулинич П. Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільсько-

господарського призначення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 

право" / Кулинич Павло Федотович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — К., 2012. — 39 с. — Бібліогр.: с. 26—36. — 100 пр. — [2012-0444 А]

 УДК 349.414(477) 

На ступінь кандидата 

1250. Дейнега М. А. Правове регулювання меліорації земель сільськогоспо-

дарського призначення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 

право" / Дейнега Марина Андріївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресур-

сів і природокористування України. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-0362 А] УДК 349.42(477) 

1251. Кайдашов В. С. Організаційно-правові засади безпечності та якості 

сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Кайдашов Віталій Сергійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро-

го". — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3573 А]

 УДК 349.42 

1252. Кудріна Ю. І. Правове становище аграрного фонду України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. 

право; екол. право; природоресурс. право" / Кудріна Юлія Іванівна ; Кабінет 
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Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0217 А] 

 УДК 349.42(477) 

1253. Новак Т. С. Правове регулювання охорони праці у сільському господарстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. 

право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Новак Тамара Сергіївна ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0226 А] 

 УДК 349.42:331.45 

1254. Правдюк В. М. Поділ земель України за цільовим призначенням за за-

конодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Правдюк Віталій Михайлович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-1648 А] УДК 349.41(477) 

1255. Роговенко О. В. Правовий режим прибережної смуги морів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аг-

рар. право; екол. право; природоресурс. право" / Роговенко Олег Володимирович ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-0510 А] 

 УДК 349.4/.6 

1256. Савченко Г. І. Пріоритетність розвитку сільського господарства України 

як принцип аграрного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. пра-

во" / Савченко Ганна Ігорівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро-

го". — Х., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3807 А]

 УДК 349.42:631](477) 

1257. Сакаджи К. Б. Правове регулювання застосування засобів захисту 

сільськогосподарських рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. пра-

во" / Сакаджи Катерина Борисівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого". — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0026 А]

 УДК 349.422:631.544 

1258. Саркісова Т. Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відпо-

відальності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Саркісова Тамара Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 17 с. 

— Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 150 пр. — [2012-0525 А] УДК 349.41(477) 

1259. Скляр М. М. Правовий режим земель рекреаційного призначення : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; 

аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Скляр Марина Миколаївна ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

К., 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0538 А] 

 УДК 349.41 

1260. Черногуз А. Ф. Відшкодування збитків власникам землі та землекорис-

тувачам за земельним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; при-
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родоресурс. право" / Черногуз Андрій Федорович ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. 

— [2012-2303 А] УДК 349.41(477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього  

середовища. Екологічне право 

На ступінь доктора 

1261. Комарницький В. М. Право спеціального природокористування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. 

право; екол. право; природоресурс. право" / Комарницький Віталій Мар'янович ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2012. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 29—34. — 100 пр. — [2012-0765 А] УДК 349.6 

На ступінь кандидата 

1262. Даниленко Б. В. Еколого-правове забезпечення сталого сільськогоспо-

дарського землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Даниленко Богдан Вікторович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро-

го". — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3516 А]

 УДК 349.6 

1263. Залозний М. Ю. Організаційно-правові засади рекреаційного розвитку 

Кримського півострова у 1917—1991 рр. : (іст.-прав. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Залозний Микола Юрійович ; Відкритий 

міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 

К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1131 А] 

 УДК 349.6+379.84](477.75)"1917/1991" 

1264. Кронда О. Ю. Правове регулювання поводження з радіоактивними 

відходами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Кронда Ольга Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2831 А] УДК 349.6(477) 

1265. Морозовська Т. В. Екологічні права громадян України та ЄС: по-

рівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук  : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Мо-

розовська Тетяна Володимирівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 

100 пр. — [2012-1247 А] УДК 349.6(477+4) 

1266. Нетеса Н. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охоро-

ни або використання надр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Нетеса 

Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", [Ін-т 

вивч. пробл. злочинності Нац. акад. прав. наук]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3161 А] УДК 349.6:502.7](477) 

1267. Попович А. І. Правове регулювання екологічних податків в умовах єв-

ропейської інтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. пра-

во" / Попович Антоніна Іванівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 
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природокористування України, [Ін-т законодав. передбачень і прав. експертизи]. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-1287 А] УДК 349.6(477) 

1268. Семенець О. С. Правове регулювання використання природних ресурсів 

для туризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Се-

менець Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0529 А] УДК 349.6:338.48](477) 

1269. Чумаченко І. Є. Правове регулювання державного контролю за викорис-

танням та охороною водних об'єктів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; 

природоресурс. право" / Чумаченко Інна Євгенівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — 

К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0606 А] 

 УДК 349.6:502.51](477) 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

1270. Алексєєв В. М. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільст-

ва в Україні: управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Алексєєв Валерій 

Марленович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2012. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 25—33 (85 назв). — 100 пр. — [2012-3405 А] УДК 35.07(477) 

1271. Беглиця В. П. Розвиток механізмів державного регулювання суднобудів-

ної галузі в умовах глобальної конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Беглиця Володимир 

Петрович ; Акад. муніцип. упр., [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — К., 

2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (41 назва). — 100 пр. — [2012-2529 А]

 УДК 351.824.1:629.5.081 

1272. Гіда Є. О. Деонтологічні засади діяльності міліції України у сфері правопо-

рядку : 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" / Гіда Євген Олександрович ; 

Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — К., 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—33. — 150 пр. — 

[2012-0690 А] УДК 351.741:174](477) 

1273. Євсєєва Г. П. Державна мовна політика в контексті української націо-

нальної ідеї: теоретико-методологічні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Євсєєва 

Галина Петрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. 

ін-т держ. упр., [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр.]. — Х., 2012. — 42 с. — 

Бібліогр.: с. 33—39 (54 назви). — 100 пр. — [2012-3102 А] УДК 351:81'272](477) 

1274. Жарая С. Б. Формування механізмів державного регулювання підприємниць-

кої діяльності в Україні в контексті євроінтеграції: регіональний аспект : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 

держ. упр." / Жарая Світлана Борисівна ; Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України]. — К., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34 

(54 назви). — 100 пр. — [2012-1486 А] УДК 351.82:334.722](477) 
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1275. Левчинський Д. Л. Державне регулювання інвестиційного процесу від-

творення житлового фонду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Левчинський Дмитро Львович ; 

Класич. приват. ун-т, [ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт."]. — За-

поріжжя, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (42 назви). — 100 пр. — 

[2012-1200 А] УДК 351.82:332.834](477) 

1276. Лисов І. В. Формування та реалізація державної житлової політики 

України та її регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лисов Ігор Володимирович ; Акад. 

муніцип. упр. — К., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (33 назви). — 100 пр. — 

[2012-2641 А] УДК 354:338.2](477) 

1277. Ляшенко О. М. Управління економічною безпекою підприємства : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами " ; 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльн." / Ляшенко Олександра 

Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (29 назв). — 100 пр. — [2012-3350 А] 

 УДК 351.863:658 

1278. Овчаренко В. А. Механізм державного управління національною безпекою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Ме-

ханізми держ. упр." / Овчаренко В'ячеслав Андрійович ; Донец. держ. ун-т упр. — 

Донецьк, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (27 назв). — 100 пр. — 

[2012-3163 А] УДК 351.746.1(477) 

1279. Орлова Н. С. Формування механізмів державного регулювання корпора-

тивних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Орлова Наталія Сергіївна ; Донец. 

держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(44 назви). — 120 пр. — [2012-0474 А] УДК 35.078:334.78(477) 

1280. Паращенко Л. І. Механізми державного управління розвитком загальної 

середньої освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Паращенко Людмила Іванівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (54 назви). — 100 пр. — [2012-3371 А] УДК 351.851(477) 

1281. Сорока М. П. Формування державної політики стратегічного планування 

розвитку регіонів в умовах інтеграції України до світової спільноти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Сорока Микола Петрович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Мико-

лаїв, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (39 назв). — 100 пр. — [2012-

3841 А] УДК 351.82:339.92(477) 

1282. Степанов В. Ю. Теоретико-методологічні засади формування та ре-

алізації державної інформаційної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Степанов Віктор 

Юрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 

держ. упр. — Х., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (65 назв). — 100 пр. — 

[2012-0972 А] УДК 351:332.143](477) 

1283. Толуб'як В. С. Трансформація фінансових механізмів державного управ-

ління пенсійною системою в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Толуб'як Віталій Семе-
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нович ; Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — К., 

2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 100 пр. — [2012-2126 А]

 УДК 351.84:364.35](477) 

1284. Чечель О. М. Формування державної економічної політики в епоху гло-

бальних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Чечель Олег Миколайович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 30—33 (40 назв). — 100 пр. — [2012-3263 А] УДК 351.82 

1285. Шпекторенко І. В. Управління професійною мобільністю державних 

службовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.03 "Держ. служба" / Шпекторенко Ігор Валентинович ; Ін-т законодавства Вер-

ховної Ради України, [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України]. — К., 2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—29 (60 назв). — 

100 пр. — [2012-2314 А] УДК 35.082.4 

На ступінь кандидата 

1286. Байло Н. П. Формування та реалізація державної політики у сфері му-

зичної культури України : (регіон. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Байло Наталія 

Павлівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-3421 А] УДК 351.854:78](477) 

1287. Близнюк В. В. Розвиток державного регулювання банківської системи в 

умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Близнюк Владислав Володимирович ; Акад. 

муніцип. упр. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-0122 А] УДК 351.82:336.71(477) 

1288. Богданова Н. М. Система мотивації молоді до державної служби : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. 

служба" / Богданова Наталія Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-1784 А] УДК 35.082.3:331.101.3-053.81 

1289. Бортейчук Р. Ю. Механізми реалізації стратегічного управління в діяль-

ності органів державної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бортейчук Роман Юрійович ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1064 А] УДК 351.9:342.5 

1290. Варгас В. М. Державне регулювання інфляційних процесів у трансфор-

маційній економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Варгас Віра Михайлівна ; 

Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, [Львів. 

комерц. акад.]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-1418 А] УДК 351.82:332(477) 

1291. Варунц Л. Д. Досвід організації діяльності Королівської канадської 

кінної поліції та шляхи його використання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Варунц Лариса Дмитрівна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. 

ун-т внутр. справ, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3469 А] УДК 351.74(71+477) 
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1292. Гаращук Т. С. Організація діловодства в дворянських депутатських 

зібраннях на території України (кінець ХVIII — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.02 "Документознав., архівознав." / 

Гаращук Тетяна Степанівна ; Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та 

документознав. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-1436 А] УДК 35.077.1+94](477)"17/19" 

1293. Герасимова О. А. Формування та реалізація державної політики України 

у сфері книговидання: мовні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Герасимова Оксана Ана-

толіївна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2570 А] 

 УДК 351.854:655.4](477) 

1294. Глубоченко К. О. Функціонування механізмів взаємодії органів держав-

ної влади з громадськістю в системі державного управління України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Глубоченко Катерина Олександрівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Моги-

ли. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2012-0090 А] УДК 35.07:328.18(477) 

1295. Голозубов В. О. Механізм державного регулювання оптимізації ризиків 

комерційних банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Голозубов Віталій Олександро-

вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-3081 А] УДК 351.82:336.713 

1296. Горшкова А. С. Державний механізм забезпечення коеволюції еконо-

міки та освіти як соціальних інститутів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Горшкова Ася Се-

менівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0009 А] УДК 351.85 

1297. Гудзь Т. І. Муніципальна поліція як форма реалізації правоохоронної 

функції місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Гудзь Тетяна 

Іванівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-2364 А] УДК 352:351.74](477) 

1298. Гулевська С. Ф. Роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні 

соціальних прав громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Гулевська Світлана Федорів-

на ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. 

— Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0705 А]

 УДК 352.073.53(477) 

1299. Гусєва І. І. Організаційно-економічний механізм забезпечення енерге-

тичної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Гусєва Ірина Ігорівна ; Нац. ін-т стратег. 

дослідж., [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2012-3510 А] 

 УДК 351.863:620.9 

1300. Дарчин Б. С. Державне регулювання системи з надання населенню Ук-

раїни кардіологічної допомоги на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дар-

чин Богдан Степанович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2231 А] 

 УДК 351.77:612.17](477) 

1301. Дергалюк Б. В. Державне регулювання лізингових відносин в націо-

нальному господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дергалюк Богдан Володимиро-

вич ; Акад. муніцип. упр., [Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1109 А] 

 УДК 351.82(477) 

1302. Дівенков А. В. Механізм державного регулювання розвитку чорної ме-

талургії України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дівенков Андрій Володимирович ; Донец. 

держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0719 А] УДК 351.82:669.1](477) 

1303. Дунаєва В. В. Механізми державного регулювання інноваційної  

діяльності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дунаєва Вікторія Вікторівна ; Чорномор. 

держ. ун-т ім. Петра Могили, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3538 А] УДК 353.2:330.341.1 

1304. Єрмілов С. Ф. Формування механізмів державно-приватного партнер-

ства в науково-інноваційній сфері України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Єрмілов Сергій 

Федорович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2595 А] УДК 351.072:001.895](477) 

1305. Жмуденко В. О. Формування економічної безпеки аграрної сфери на 

регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Жмуденко Вікторія Олександрів-

на ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [Уман. нац. 

ун-т садівництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Полтава, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2012-3547 А] 

 УДК 351.863:338.432(477.46) 

1306. Каменєв С. В. Державне управління засобами забезпечення життє-

діяльності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Каменєв Сергій Володимирович ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України]. — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-2610 А] УДК 351:332.8 

1307. Касьянова А. О. Механізм формування стратегії забезпечення еконо-

мічної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Касьянова Анастасія Олександ-

рівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2960 А] УДК 351.863(477) 

1308. Кисіль Л. Н. Механізми державного управління пенсійним забезпечен-

ням громадян в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кисіль Людмила Нажмутдінівна ; 

Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-3331 А] УДК 351.84:331.25](477) 
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1309. Клименко Ю. Л. Механізми державного управління підвищенням кон-

курентоспроможності промисловості регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Клименко Юрій 

Леонідович ; Акад. муніцип. упр. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 ( 8 назв). 

— 100 пр. — [2012-1935 А] УДК 351.824 

1310. Коваленко Н. В. Державна політика подолання бідності в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми 

держ. упр." / Коваленко Наталія Вікторівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-1937 А] УДК 351.84:364.662 

1311. Козенко Р. В. Політична модернізація як чинник демократизації державо-

творчих процесів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Козенко Роман Володи-

мирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. 

упр. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — 

[2012-2966 А] УДК 351.071(477) 

1312. Комашенко Т. А. Механізми розвитку інфраструктури інвестиційного 

ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Комашенко Тетяна Андріївна ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-1168 А] УДК 351.82:330.322](477) 

1313. Коняєва В. В. Організаційно-правові механізми надання державних по-

слуг на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коняєва Віта Вікторівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 

2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1955 А] 

 УДК 353.076 

1314. Кравченко С. Г. Механізми державного регулювання сфери містобуду-

вання та архітектури на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кравченко Сергій 

Григорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 

держ. упр. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-0133 А] УДК 351.712:711.4 

1315. Красняков Є. В. Державна політика в галузі освіти в Україні: теоретико-

історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Красняков Євген Васильович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-3339 А] УДК 351.851(477) 

1316. Кризська Р. Ю. Механізми державного регулювання інвестиційно-ін-

новаційних процесів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кризська Руслана Юріївна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3637 А] УДК 351.82(477) 

1317. Крущук О. С. Правове регулювання переміщення продуктів харчування 

через митний кордон України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Крущук Оле-

на Сергіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1187 А] УДК 351.713(477):664 
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1318. Лавроненко В. О. Формування державної соціальної політики України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Ме-

ханізми держ. упр." / Лавроненко Вікторія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — 

Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-0793 А] УДК 351.83:316.334.3](477) 

1319. Лебедюк В. М. Організаційний розвиток політичних партій в Україні: 

оптимізація механізму державного впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лебедюк Віталій 

Миколайович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-0800 А] УДК 351.751:329](477) 

1320. Левкун Т. В. Механізми реалізації державної регуляторної політики в 

галузі будівництва та архітектури на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лев-

кун Тетяна Василівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Пре-

зидентові України. — Львів, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 

100 пр. — [2012-1558 А] УДК 351:72](477) 

1321. Левченко Н. В. Національна державницька ідея як чинник реформуван-

ня системи державного управління в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Левченко 

Наталія Вікторівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. 

ін-т держ. упр. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-1981 А] УДК 351.858(477) 

1322. Линдюк О. А. Механізми державного регулювання фінансового забезпе-

чення пенсійної системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Линдюк Олена Ана-

толіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3346 А] 

 УДК 351.84:331.25](477) 

1323. Лієв О. С. Формування механізму державного управління сталим еко-

логічним розвитком регіону в системі раціонального природокористування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 

держ. упр." / Лієв Олександр Сергійович ; Акад. муніцип. упр. — К., 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2644 А] УДК 353:502.171 

1324. Мазепа М. М. Адміністративно-правові засади правоохоронної діяль-

ності Державної служби охорони при МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Мазепа Микола Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0827 А] 

 УДК 351.74(477) 

1325. Максим'як Л. Л. Державне управління у сфері культури: європейський 

досвід для України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Максим'як Лідія Любомирівна ; Львів. 

регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2012-1570 А] 

 УДК 351.85 

1326. Малюська В. А. Духовно-ціннісна взаємодія держави і Української Пра-

вославної Церкви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
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[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Малюська Вікторія Анатоліївна ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-3686 А] УДК 351.758.5:271.2(477) 

1327. Матвєєнко І. В. Формуючі впливи держави на громадянське суспільство 

в процесі демократичного врядування: теоретичний аспект : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. 

упр." / Матвєєнко Ірина Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр., [Одес. регіон. ін-т держ. упр.]. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 
— [2012-0849 А] УДК 35.078:321.7 

1328. Мелешко М. І. Механізми державного регулювання ринку зерна 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.  : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мелешко Микола Іванович ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3694 А] УДК 351.823.1:338.433:633.1](477) 

1329. Михальський Ю. А. Адміністративно-правова охорона права громадян 

на свободу об'єднання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Ми-
хальський Юрій Анатолійович ; Акад. праці і соц. відносин, Федер. профспілок 

України, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-3704 А] УДК 351.713(477) 

1330. Нестругіна І. М. Організаційно-правовий механізм державного фі-

нансового контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Нестругіна Ірина Миколаївна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3160 А] 

 УДК 351.72.073.52(477) 
1331. Новикова Л. Ю. Трансформація функцій органів місцевого самовряду-

вання щодо соціального захисту населення у сфері забезпечення пільгових паса-

жирських перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Новикова Лариса Юріївна ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-0184 А] УДК 352:351.84](477) 

1332. Осипова Г. М. Удосконалення механізмів державного регулювання со-

ціально-культурної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Осипова Ганна Миколаївна ; 

Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-1617 А] УДК 351.84 

1333. Перфілова О. Є. Державне регулювання електроенергетичного сектору 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Перфілова Олександра Євгенівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-0899 А] УДК 351.824.11(477) 

1334. Підлісна Т. В. Лідерство в державній службі України: теоретичні основи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. 

служба" / Підлісна Тетяна Віталіївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 

[Хмельниц. ун-т упр. та права]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-3766 А] УДК 35.08(477):316.46 
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1335. Пожидаєв А. Є. Механізм державного стимулювання розвитку агропро-

довольчого сектора: стратегічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пожидаєв Артур 

Євгенович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0914 А] УДК 351.823.1 

1336. Приходько А. А. Договірні відносини за участю аварійних комісарів та 

їх роль у забезпеченні безпеки дорожнього руху : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Приходько Андрій Анатолійович ; Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0926 А]

 УДК 351.811:656.11(477) 

1337. Приходько Р. В. Удосконалення управління соціальним розвитком тери-

торіальної громади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Приходько Роман Вікторович ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 200 пр. — 

[2012-1650 А] УДК 352.078:316.42 

1338. Процюк С. Л. Державна політика соціального захисту економічно ак-

тивного населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Процюк Сергій Леонідович ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0930 А] 

 УДК 351.82:316.342.6 

1339. Равлюк В. В. Формування системи державного управління інноваційним 

розвитком регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Равлюк Віталій Васильович ; Акад. муніцип. 

упр. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-2690 А] УДК 353:330.341.1 

1340. Ревенко Т. В. Технології соціальної реклами в діяльності органів влади : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Ме-

ханізми держ. упр." / Ревенко Тетяна Вікторівна ; Нац. акад. держ. упр. при Пре-

зидентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3189 А] УДК 351:659.1:316 

1341. Ромат Т. Є. Механізми державного управління у сфері захисту інтелек-

туальної власності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ромат Тетяна Євгенівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-3802 А] УДК 351.073.515.3 

1342. Рудік Н. М. Європейське врядування як чинник європеїзації державного 

управління в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Рудік Надія Михайлівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — 

[2012-1660 А] УДК 354(477) 

1343. Саване С. М. Забезпечення професійної діяльності в системі державної 

виконавчої служби: організаційно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Саване Сорі Ма-
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мадієвич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т 

держ. упр. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-2084 А] УДК 35.088.7 

1344. Савченко С. С. Реєстраційні процедури в 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" / Савченко Сергій Сергійович ; Відкритий 

міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Одес. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. 

справ]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-0945 А] УДК 351.755(477) 

1345. Сахно А. П. Забезпечення законності і дисципліни в діяльності підроз-

ділів державної автомобільної інспекції МВС України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Сахно Артем Петрович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини 

"Україна", [Донец. юрид. ін-т МВС України, М-во внутр. справ України]. — К., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2094 А] 

 УДК 351.811.12:340.131](477) 

1346. Сенчук І. І. Адміністративно-правові засади охорони громадського по-

рядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року 

з футболу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Сенчук Ігор Іванович ; Харків. нац. ун-т 

внутр. справ України. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-2098 А] УДК 351.75(477) 

1347. Сидоренко П. В. Кадрова політика в місцевих органах виконавчої влади 

України: сутність та тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Сидоренко Павло Володи-

мирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3207 А] УДК 352.08 

1348. Стеблюк Н. Ф. Державне регулювання підготовки фахівців у системі 

вищої освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Стеблюк Наталія Федорівна ; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21. — 100 пр. — [2012-1325 А] УДК 351.851:378(477) 

1349. Стефанова О. А. Механізми державного управління у сфері надання 

соціальних послуг особам похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Стефанова Оксана 

Адольфівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Харків. регіон. ін-т держ. 

упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 2012. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0576 А] 

 УДК 351.84:364.6-053.9](477) 

1350. Строкань В. І. Діяльність органів місцевого самоврядування як суб'єкта 

земельних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Строкань Володимир Івано-

вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т 

держ. упр. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-0974 А] УДК 352.071:332.34(477) 

1351. Тимофєєв С. П. Удосконалення механізмів державного регулювання ет-

нонаціональних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Тимофєєв Сергій Павло-

вич ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-1690 А] УДК 351.858(477) 

1352. Тищенко В. О. Механізми державного управління у сфері цивільного за-

хисту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Тищенко Василь Олександрович ; Акад. 

муніцип. упр., [Нац. ін-т стратег. дослідж. при Президентові України]. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0980 А] 

 УДК 351.9:347](477) 

1353. Ткачова О. К. Інституційні механізми державного управління митною 

системою України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ткачова Оксана Костянтинівна ; Чорномор. 

держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. мит. служби України]. — Миколаїв, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-3242 А] 

 УДК 351.82:339.543](477) 

1354. Торбас О. М. Організація діяльності органів місцевого самоврядування у 

сфері охорони громадського здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Торбас Олександр Ми-

хайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1341 А] УДК 352+351.77 

1355. Трофименко О. О. Державне регулювання стратегічного розвитку від-

новлювальної енергетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Трофименко Олена Олексіївна ; 

Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 

К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 120 пр. 

— [2012-2720 А] УДК 351.824.11(477) 

1356. Федорчук О. В. Організаційно-правова діяльність Державної автомо-

більної інспекції (ДАІ) УРСР (1935—1946 рр.) : 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" / Федорчук Олег Васильович ; Ін-т законодавства Верховної 

Ради України, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2145 А] УДК 351.811.12(477)"1935/1946" 

1357. Фокіна Н. О. Оцінювання еколого-економічної безпеки прибережних де-

стинацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. 

безпека держави" / Фокіна Наталія Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володи-

мира Даля, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Луганськ, 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3252 А] 

 УДК 351.863:338.48(477.75) 

1358. Фурсін О. О. Механізми соціально-орієнтованого державного уп-

равління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.  : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Фурсін Олександр Олександрович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр., [Запоріз. 

держ. інж. акад.]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-1004 А] УДК 351.84(477) 

1359. Хайчао В. Адміністрування зовнішньоекономічної діяльності промис-

лового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 



   

 
169 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ван Хайчао ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля. — Луганськ, 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-1417 А] УДК 351.824.1:339.9 

1360. Чернятін А. С. Державне регулювання інвестиційної привабливості 

АПК на регіональному рівні в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Чернятін Анатолій Се-
менович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. 

упр. — Х., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 130 пр. — [2012-3006 А] УДК 351.82:338.436](477) 

1361. Чорнобиль І. Є. Організаційно-правовий механізм державного управлін-
ня процесом адаптації персоналу в органах публічної влади : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Чорнобиль Ірина Євгенівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-0602 А] УДК 35.08.073 
1362. Чурсін В. П. Форми забезпечення відповідальності органів місцевого са-

моврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Чурсін Василь Петрович ; Акад. муніцип. упр., 

[Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — 
К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1730 А]

 УДК 352.076 

1363. Шевчук Ю. В. Державне регулювання економічного розвитку соціо-при-

родних систем України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шевчук Юлія Василівна ; Вищ. 
навч. закл. "Нац. акад. упр.", [Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "КРОК"]. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3267 А]

 УДК 351.82:502.1](477) 

1364. Щапін Є. С. Формування стратегічних механізмів державного управлін-
ня розвитком енергетики регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Щапін Євген Сергійович ; 

Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр.]. — Миколаїв, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3277 А] 
 УДК 351:620.9 

1365. Якимець Ю. В. Публічне адміністрування сферою культури : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-

цес; фін. право; інформ. право" / Якимець Юлія Валеріївна ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 ( 10 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3028 А] УДК 351.85 

1366. Яцук В. А. Організаційно-правові засади відповідальності органів місце-

вого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Яцук Вікторія Анатоліївна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2320 А] УДК 352.07.086 

1367. Яшина Ю. В. Соціальні фактори професійного розвитку державних 

службовців України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Яшина Юлія Валеріївна ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-

1759 А] УДК 35.08(477) 
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355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки.  

Оборона. Збройні сили 

На ступінь кандидата 

1368. Блажук О. А. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до засто-

сування інформаційно-телекомунікаційних технологій у забезпеченні системи зв'яз-

ку прикордонних підрозділів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Блажук Олександр Ана-

толійович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. акад. Держ. прикордон. служби України 

ім. Богдана Хмельницького, Держ. прикордон. служба України]. — Хмельницький, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1780 А]

 УДК 355.23:356.13 

1369. Войцехівський О. Л. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до 

професійної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Войцехівський Олексій Леонідович ; Держ. прикордон. служба України, 

Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмель-

ницький, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 120 пр. — 

[2012-1076 А] УДК 355.23 

1370. Даниленко О. Б. Професійна підготовка військовослужбовців за конт-

рактом у навчальних центрах Державної прикордонної служби України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Даниленко Олександр Борисович ; Держ. прикордон. служба України, 

Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмель-

ницький, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 120 пр. — 

[2012-2949 А] УДК 355.232(477) 

1371. Заболотна О. Р. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до ро-

боти з технічними засобами прикордонного контролю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Заболотна Олена Русланівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2012. — 

16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 120 пр. — [2012-2955 А] 

 УДК 355.231:355.457 

1372. Зеленська О. М. Формування політкультурної компетентності курсантів 

вищих військових навчальних закладів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Зеленська Олена Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). 

— 100 пр. — [2012-1908 А] УДК 355.233:37.013.43 

1373. Покотило О. І. Створення Збройних Сил України: історіографія : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук  : [спец.] 20.02.22 "Військ. іс-

торія" / Покотило Олексій Іванович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони 

України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-2877 А] УДК 355.3(477)(091) 

1374. Процик В. М. Нормативно-правове забезпечення функціонування та 

оперативно-службової діяльності прикордонних військ України в 1991—2003 роках: 

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. 
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учень" / Процик Василь Мирославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. держ. 

ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-0189 А] УДК 94:356.13(477)"1991/2003" 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

На ступінь кандидата 

1375. Кисельова Р. А. Екологічне страхування ризиків водогосподарської 

діяльності на меліорованих землях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 

середовища" / Кисельова Ріма Анатоліївна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Херсон. 

держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Херсон, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-3113 А]УДК 

368.89:631.6 

1376. Марценюк-Розарьонова О. В. Страхування майна сільськогосподар-

ських товаровиробників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Марценюк-Розарьонова Олена Василівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-0845 А] УДК 368.5 

1377. Нікілєва Л. О. Формування та розвиток закладів і підприємств соціаль-

ного обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нікілєва Лідія Олександрівна ; Вищ. 

навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [Дніпродзержин. держ. 

техн. ун-т]. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-0883 А] УДК 364-7 

1378. Пахненко О. М. Управління катастрофічними страховими ризиками при 

формуванні конвергентної моделі фінансового ринку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пахненко 

Олена Михайлівна ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. 

справи Нац. банку України". — Суми, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3372 А] УДК 368.025.6.021:336.76 

1379. Руда Р. В. Страховий захист урожаю сільськогосподарських культур : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Руда Раїса Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-3803 А] УДК 368.54 

1380. Сухонос С. Л. Функціонування ринку страхових послуг України в умо-

вах кризових явищ в економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сухонос Світлана Лексівна ; Держ. 

податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3856 А]

 УДК 368(477):338.124.4 

1381. Тимчак М. В. Регулювання розвитку страхового підприємництва в регіоні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. про-

дукт. сил. і регіон. економіка" / Тимчак Мар'яна Володимирівна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 150 пр. — [2012-3862 А] УДК 368.03:332.1](477) 

1382. Шукатко В. В. Рефлексивне управління страхувальниками у маркетин-

говій діяльності страхової компанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шукатко Валентина Воло-

димирівна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [Ін-т 

економіки пром-сті НАН України]. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2186 А] УДК 368.021 

1383. Ярошенко О. В. Механізм залучення і використання фінансових ре-

сурсів недержавних пенсійних фондів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ярошенко Олена Василівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2012. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2012-1039 А] 

 УДК 364.35-646.2 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Основні види та принципи освіти 

На ступінь доктора 

1384. Джура О. Д. Становлення життєтворчості особистості в контексті мо-

дернізації української освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 

наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Джура Олександр Дмитрович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (25 назв). — 

100 пр. — [2012-1111 А] УДК 37.015.312(477) 

1385. Квас О. В. Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній теорії та прак-

тиці (друга половина ХІХ ст. — перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Квас Олена Валеріївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич 

(Львів. обл.), 2012. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (33 назви). — 100 пр. — [2012-

0747 А] УДК 37.013"18/19" 

1386. Кучинська І. О. Розвиток ідей громадянського виховання у вітчизняній 

суспільно-педагогічній думці (друга половина ХІХ — 30-ті рр. ХХ століття) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та мето-

дика виховання" / Кучинська Ірина Олексіївна ; Ін-т пробл. виховання НАПН 

України. — К., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (30 назв). — 100 пр. — 

[2012-3648 А] УДК 37.017.4(477)"185/193" 

1387. Покась В. П. Зміна філософської парадигми управління навчально-ви-

ховним процесом інтернатних закладів освіти України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Покась Ві-

талій Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 32 с. — Біб-

ліогр.: с. 26—29 (25 назв). — 100 пр. — [2012-0496 А] УДК 37.018.32.013.73 

1388. Фоменко Н. А. Теоретико-методичні засади формування стандартів 

освіти у сфері туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Фоменко Надія Андріївна ; Чер-

кас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Київ. ун-т туризму, економіки і права]. — 

Черкаси, 2012. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (58 назв). — 100 пр. — [2012-1706 А]

 УДК 37.046:338.48 

На ступінь кандидата 

1389. Алієва З. Розвиток музично-педагогічної культури кримськотатарського 

народу (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Алієва 



   

 
173 

Зарема ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Респуб-

лік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2012-3281 А] УДК 37:78](9)"18/19" 

1390. Безлюдна В. В. Система соціальної роботи з сім'єю в США : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Безлюдна Віта Валеріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-3047 А] УДК 37.013.42.064.1(73) 

1391. Бойко А. Т. Педагогічні погляди та освітня діяльність Костянтини Ма-

лицької (1872—1947 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бойко Андріана Тиберіївна ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — 

Тернопіль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3450 А]

 УДК 37.091.4(477)(092) 

1392. Большак Л. І. Екологізація освіти як соціальна потреба сучасного суспільст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Фі-

лософія освіти" / Большак Людмила Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2012-1400 А] 

 УДК 37.014.5:502/504 

1393. Возна Ю. В. Соціалізація учнівської молоді в процесі функціонування 

соціально-педагогічного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Возна Юлія Володимирівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-2561 А]

 УДК 37.013.42:316.61 

1394. Волошин О. Р. Розвиток валеологічної освіти на західноукраїнських 

землях (1918—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Волошин Олена Романівна ; 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 13—17 (27 назв). — 100 пр. — [2012-0164 А] 

 УДК 37.01:613](477.8)"1918/1939" 

1395. Ворона Л. І. Науково-педагогічна діяльність Боголюбова Миколи Мико-

лайовича (1909—1992 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ворона Лариса Іванівна ; 

Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Полтав. держ. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — Кіровоград, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-1806 А] УДК 37.02(477)(092) 

1396. Воронцова Т. Ю. Традиції народного виховання в сімейній педагогіці 

Шотландії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія 

та методика виховання" / Воронцова Тетяна Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-

димира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2012-1082 А] УДК 37.018.1(410.5) 

1397. Гаращук К. В. Структурні реформи в системі загальної середньої освіти 

сучасної Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гаращук Кирило Володими-

рович ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Суми, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-0008 А] УДК 37.014.3.018(410) 
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1398. Гевчук Н. С. Виховання дітей трудових мігрантів в умовах соціально-

освітнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Гевчук Наталія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-1437 А] УДК 37.013.42:314.151.3-054.72-053.2 

1399. Головчук С. Ю. Проблема виховання патріота-державника у педагогіч-

ній спадщині Григорія Ващенка (1878—1967) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Голов-

чук Світлана Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2012. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0047 А] 

 УДК 37(477)(092)+37.035:172.15 

1400. Горай О. В. Підготовка майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до 

санітарно-гігієнічного виховання і профілактичної роботи зі школярами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Горай Ольга Віцентіївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-1096 А] УДК 37.091.21:616-083 

1401. Демідас О. О. Людиновимірність освітнього менеджменту: філософська 

інтерпретація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук  : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Демідас Олена Олегівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-1108 А] УДК 37.013.73 

1402. Журавель Т. В. Соціально-педагогічна профілактика ВІЛ-інфекції серед 

вихованців пенітенціарних установ для неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Журавель Тетяна 

Василівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2012-0014 А] 

 УДК 37.013.42:616.89:578.828ВІЛ 

1403. Загородня А. А. Особистість учителя у педагогічній спадщині І. О. Си-

ниці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Загородня Алла Анатоліївна ; ДВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2012-0730 А]

 УДК 37.013.011.3-051 

1404. Загоруйко Л. О. Стратегії забезпечення рівних освітніх можливостей 

молоді у скандинавських країнах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Загоруйко Людмила 

Олексіївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини]. — Суми, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-3553 А] УДК 37.014.53(48) 

1405. Задорожна О. М. Управління взаємодією загальноосвітнього та вищого 

навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Задорожна Ольга Миколаївна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1899 А] УДК 37.091 

1406. Зброєва Н. Б. Вплив культурних традицій на виховання дітей в японській 

сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Зброєва Наталія Борисівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т 
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ім. Т. Г. Шевченка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Чернігів, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1136 А] 

 УДК 37.018.1:392.3(520) 

1407. Звоздецька В. Г. Освітньо-виховна та просвітницька діяльність україн-

ських громадських організацій Буковини (друга половина ХІХ — 30-ті роки ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. пе-

дагогіка та історія педагогіки" / Звоздецька Валентина Георгіївна ; Хмельниц. нац. 

ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-1907 А] 

 УДК 37.013:061.2(477.85)"185/193" 

1408. Івашко О. А. Проблема полікультурної освіти у Республіці Польща : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-

гогіка та історія педагогіки" / Івашко Олена Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грін-

ченка, [Маріупол. держ. ун-т]. — К., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). 

— 100 пр. — [2012-3326 А] УДК 37(438) 

1409. Кашуба О. М. Формування і розвиток системи реалізації безперервної 

освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-

мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Кашуба Ольга Михайлівна ; 

НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-1929 А] УДК 37.044 

1410. Киселиця О. М. Педагогічні ідеї та культурно-просвітницька діяльність 

Івана Дощівника (1886—1973 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Киселиця Оксана 

Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 

Хмельницький, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0413 А]

 УДК 37(498)(092) 

1411. Корват Л. В. Особливості розвитку професійно-психологічних компетенцій 

майбутніх економістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Корват Лариса Володимирівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук 

України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2012-2405 А] УДК 37.015.3:33 

1412. Крищук Б. С. Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність това-

риства "Просвіта" на Поділлі (1906—1923 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кри-

щук Богдан Степанович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Хмельниц. гуманіт.-пед. акад.]. — 

Хмельницький, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-3638 А] УДК 37.014:061.22(477.43/44)"1906/1923" 

1413. Крутенко О. В. Виховання гуманістичних цінностей школяра у педагогіч-

ній спадщині О. А. Захаренка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Крутенко Ольга Володи-

мирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Ін-т пробл. виховання НАПН України]. — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (25 назв). — 100 пр. — 

[2012-0439 А] УДК 37.015.31:172.16]:37(477.46-22)(092) 

1414. Крутько О. М. Проблеми застосування технічних засобів навчання у 

вітчизняних періодичних фахових виданнях (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
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педагогіки" / Крутько Олена Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-3640 А] УДК 37.091.64:070](477)"19" 

1415. Малиновська О. Л. Освітнє врядування в умовах глобалізації та інформатиза-

ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософ. 

освіти" / Малиновська Олена Львівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 

2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (3 назви). — 100 пр. — [2012-1216 А] 

 УДК 37.07:005.95 

1416. Мартиненко І. І. Проблема національної освіти учнівської молоді у твор-

чій спадщині діячів науки та культури Слобожанщини ХІХ століття : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Мартиненко Іван Іванович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 

— Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3353 А] 

 УДК 37.012(477.54/.62)"18" 

1417. Мірошниченко А. А. Евристичний потенціал синергетики в осмисленні 

розвитку освітніх систем та процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Мірошниченко Андрій Анато-

лійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Дніпропетров. обл. ін-т після-

диплом. пед. освіти]. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2012-3362 А] УДК 37:141 

1418. Окопна Я. В. Професійно орієнтоване навчання діалогічного мовлення 

майбутніх працівників сфери обслуговування : (нім. мова після англ.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-

чання" / Окопна Яна Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Одеса, 2012. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2012-0889 А] 

 УДК 37.016:811.112.2'276 

1419. Остащук В. І. Система освіти в Одесі в період румунської окупації  

1941—1944 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук  : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Остащук Віра Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2012-0476 А] УДК 37+94](477.74-25)"1941/1944" 

1420. Поляничко А. О. Подолання соціальної депривації дітей-сиріт в умовах 

загальноосвітньої школи-інтернату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Поляничко Анжела Олександрівна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Сум. держ. пед. ун-т ім. Антона Макаренка]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-0917 А]

 УДК 37.013.42.018.32-058.862 

1421. Попов М. М. Педагогічна спадщина та просвітницька діяльність Є. Мар-

кова (1835—1903) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Попов Максим Миколайович ; 

М-во освіти, науки, молоді та спорту АР Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. 

гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-1285 А] УДК 37.013(477.75)(092) 

1422. Рижкова М. С. Розвиток освіти жінок у Харківській губернії (друга по-

ловина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Рижкова Марія 
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Сергіївна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Мелітополь 

(Запоріз. обл.), 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-1873 А] 

 УДК 37-055.2(477.54)"18/19" 

1423. Рогова О. Г. Духовно-ціннісні орієнтації у посткласичній філософії освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філо-
софія освіти" / Рогова Олена Георгіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Х., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: 

12 (3 назви). — 100 пр. — [2012-0936 А] УДК 37.013.73 

1424. Рубан Л. М. Майстерність учителя у спадщині американського педагога-

реформатора Джона Холта (1923—1985 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Рубан Лари-

са Миколаївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих Нац. акад. пед. наук України]. — Суми, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-3197 А] УДК 37(73)(092) 
1425. Савчин Г. М. Педагогічні погляди та культурно-освітня діяльність Івана 

Филипчака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Савчин Галина Миронівна ; Відкритий міжнар. ун-т 

розв. людини "Україна", [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3201 А] 
 УДК 37.091.4(477)(092) 

1426. Силко Є. М. Ідея єдності людини і природи в українській педагогічній 

думці (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Силко Євген Миколайович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1320 А] 

 УДК 37.013"18/.19" 

1427. Троценко Н. Є. Професійне самовдосконалення соціальних працівників 
у ресурсних центрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Троценко Наталія Євгенівна ; Київ. ун-т ім. Бо-

риса Грінченка, [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — К., 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-0075 А] УДК 37.013.42:364-43 

1428. Тунтуєва С. В. Соціально-педагогічна реабілітація жінок, постраждалих 
від насильства в сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Тунтуєва Світлана Володимирівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2134 А]
 УДК 37.013.42:343.54-055.2 

1429. Шайнер Г. І. Розвиток комерційної освіти на західноукраїнських землях 

(друга половина ХІХ — перша третина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Шайнер Ганна Ігорівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикар-

пат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2170 А] УДК 37.018.1(477.8)"18/19" 

1430. Шевченко Н. І. Педагогічні ідеї та просвітницька діяльність українських 

письменників другої половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шевчен-

ко Наталія Іванівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Слов'ян. 

держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-2174 А] УДК 37.014.22(477)"18" 
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1431. Шпарик О. М. Педагогічні ідеї Конфуція у культурно-історичному 

вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Шпарик Оксана Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т педагогіки. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-1746 А] УДК 37(510)(091) 

1432. Яковина А. В. Формування готовності вчителів предметів природничого 

циклу до роботи з обдарованими учнями в системі діяльності районних методичних 

кабінетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія та методика проф. освіти" / Яковина Альона Василівна ; Нац. акад. пед. наук Ук-

раїни, Ін-т вищ. освіти. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-0635 А] УДК 37.091.12.011.3-051:5 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

1433. Артюшенко А. О. Теоретико-методичні засади формування в учнів загаль-

ноосвітньої школи особистісної мобільності у процесі фізичного виховання : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та мето-

дика виховання" / Артюшенко Андрій Олександрович ; Ін-т пробл. виховання НАПН 

України. — К., 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (41 назва). — 100 пр. 

— [2012-0288 А] УДК 373.015.31:796.011.1 

1434. Гонтаровська Н. Б. Теоретичні і методичні засади створення освітнього 

середовища як фактору розвитку особистості школяра : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Гон-

таровська Наталія Борисівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2012. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — 100 пр. — [2012-2789 А] 

 УДК 373.015.31 

1435. Дороніна Т. О. Теорія і практика ґендерної освіти і виховання учнівської 

молоді в навчальних закладах України (ІІ половина ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-

гогіка та історія педагогіки" / Дороніна Тетяна Олексіївна ; Класич. приват. ун-т, [Ін-т 

вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України]. — Запоріжжя, 2012. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—33 (56 назв). — 100 пр. — [2012-1888 А] УДК 373:316.346.2](477)"195/200" 

1436. Загороднова В. Ф. Крос-культурне навчання української мови російсько-

мовних учнів в умовах міжетнічної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Загороднова 

Вікторія Федорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 37 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (46 назв). — 100 пр. — [2012-1898 А] 

 УДК 373.016:811.161.2](1:477) 

1437. Трегубенко О. М. Розвиток природничого краєзнавства в системі вітчиз-

няної шкільної освіти (20 — 80 рр. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Тре-

губенко Олена Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Луганськ, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (47 назв). — 100 пр. — [2012-3872 А]

 УДК 373.016:908](477)"192/198" 

1438. Уліщенко В. В. Методика інтерсуб'єктного навчання української лі-

тератури в загальноосвітній основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Уліщенко Віолетта 

Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 
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держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2012. — 41 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (62 назви). — 100 пр. — [2012-3249 А] 

 УДК 373.016:821.161.2.09 

На ступінь кандидата 

1439. Бабій І. В. Моральне виховання старших дошкільників засобами народної 

педагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія 

та методика виховання" / Бабій Інна Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-0290 А] УДК 373.2.015.31:17.022.1 

1440. Вишник О. О. Методика мовленнєвого розвитку учнів 1—2 класів на за-

садах взаємодії різних видів мовленнєвої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Вишник 

Олена Олександрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Глухів. нац. пед. ун-т 

ім. Олександра Довженка]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-2345 А] УДК 373.3.016:811.161.2-028.31 

1441. Глазова В. В. Формування контрольно-оцінних умінь у молодших шко-

лярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Тео-

рія навчання" / Глазова Віра Віталіївна ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. 

ун-т", [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 ( 9 назв). — 100 пр. — [2012-2942 А] 

 УДК 373.3.091.26 

1442. Головська І. В. Моральне виховання молодших школярів у процесі 

взаємодії загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім'ї : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-

вання" / Головська Ірина Василівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-

ського. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-1093 А] УДК 373.3.015.31:17.022.1 

1443. Грона Н. В. Формування у молодших школярів орфографічних умінь і 

навичок на основі знань про фонетичну і графічну системи української мови : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-

дика навчання" / Грона Наталія Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-1457 А] УДК 373.3.016:811.161.2'35 

1444. Гурова Т. Ю. Виховання толерантності молодших школярів в умовах 

полікультурного освітнього простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Гурова Тетяна Юріївна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гу-

маніт. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим]. — 

Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-1838 А] УДК 373.3.035 

1445. Іваній І. В. Методика індивідуалізації нормування рухових навантажень 

молодших школярів із використанням здоров'язбережувальних технологій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Іваній Ігор Володимирович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 

[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Чернігів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3324 А] УДК 373.3.016:796 
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1446. Івасішина С. В. Організація педагогічної просвіти батьків дітей до-

шкільного віку у США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Івасішина Сюзанна Вікторів-

на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0399 А] УДК 373.2.018.1(73) 

1447. Іващенко К. В. Виховання "важких" дітей у педагогічних системах 

С. Т. Шацького та А. С. Макаренка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Іващенко Катери-

на Віталіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-

горія Сковороди", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Переяслав-Хмель-

ницький (Київ. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-0737 А] УДК 373.091.4 

1448. Калько Р. М. Формування соціокультурного досвіду молодших шко-

лярів засобами театральної педагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Калько Ріта Миколаївна ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1923 А] УДК 373.3.015.31:792 

1449. Кідіна Л. М. Формування професійної компетентності майбутніх ви-

хователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Кідіна Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим.  гуманіт. ун-т", 

[Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1154 А] УДК 373.2.011.3-051 

1450. Ковальська О. П. Управління правовою освітою учнів у загальноосвіт-

ньому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Ковальська Оксана Павлівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3606 А] 

 УДК 373.091.214:34 

1451. Корнєєва О. Л. Організація методичної роботи з вихователями до-

шкільних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Корнєєва Оксана Леонідівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — 

Одеса, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-0767 А] УДК 373.2.091.12.011.3-051 

1452. Кузнецова О. В. Розвиток інформологічної культури в учнів середнього 

шкільного віку у процесі естетичної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кузнецо-

ва Ольга Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ін-т 

пробл. виховання, Нац. акад. пед. наук України]. — Тернопіль, 2012. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1545 А] 

 УДК 373.015.31:7 

1453. Кушакова І. В. Виховання ціннісного ставлення до природи в 

учнів 3—4 класів у позакласній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кушакова Ірина 
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Валеріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. обл. ін-т післяди-

плом. пед. освіти]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 

— 100 пр. — [2012-1197 А] УДК 373.3.015.31:57.081.1 

1454. Лещак О. М. Корекція фізичного стану і соматичного здоров'я школярів 

в умовах літнього дитячого оздоровчого закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Лещак Олександр Миколайович ; ДВНЗ "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-0804 А] УДК 373.015.31:796.011.1 

1455. Линьова І. О. Педагогічні умови підготовки керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів до впровадження освітніх інновацій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Линьова Ірина Олексіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2639 А] 

 УДК 373.091.113:005.963 

1456. Мардарова І. К. Підготовка майбутніх вихователів до використання 

комп'ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільни-

ків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. 

педагогіка" / Мардарова Ірина Костянтинівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 

ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2005 А] УДК 373.2.016:004 

1457. Маркова В. М. Педагогічні умови успішності професійної діяльності 

вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія та методика проф. освіти" / Маркова Влада Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-0842 А] УДК 373.014.6-051 

1458. Мироненко В. В. Педагогічна та просвітницька діяльність Деркачова І. П. 

(1834—1916) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Мироненко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти 

і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. 

"Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-1235 А] УДК 373.3(092)"1834/1916" 

1459. Оверчук В. В. Креативність як чинник саморозвитку молодших школярів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 

вік. психологія" / Оверчук Вікторія Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-2670 А] УДК 373.3.015.311 

1460. Онищук І. А. Розвиток творчого самовираження дошкільників у музичній 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. 

педагогіка" / Онищук Ірина Анатоліївна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2040 А]

 УДК 373.2.015.31:78 

1461. Поляновська О. Р. Соціально-педагогічні умови профілактики правопору-

шень дітей-сиріт молодшого шкільного віку в навчально-виховних закладах інтернатного 

типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Поляновська Ольга Романівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 

100 пр. — [2012-1642 А] УДК 373.3.018.3.035 
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1462. Прозар М. В. Педагогічні умови покращення фізичного стану учнів 

4—5 класів засобами спортивних ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 

груп населення" / Прозар Микола Володимирович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3381 А] УДК 373.3:796 

1463. Рябченко В. Г. Диференціація фізичних навантажень дівчаток 7—8-річ-

ного віку з різною тілобудовою на фізкультурно-оздоровчих заняттях у початковій 

школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія 

та методика навчання" / Рябченко Віктор Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-0517 А] УДК 373.3.016:796.011-055.25 

1464. Самаріна С. І. Проблема дисципліни учнів в історії шкільної освіти 

України (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педаго-

гіки" / Самаріна Світлана Іванівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ніжин. 

держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Житомир, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-2702 А] УДК 373.091.5(477)"18/19" 

1465. Семенова Н. І. Формування здорової особистості дитини 6-го року жит-

тя у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім'ї : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Семе-

нова Наталія Іванівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Волин. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-0957 А] УДК 373.2.064.1.015.311 

1466. Сич Т. В. Управління якістю освітньої діяльності шкіл мистецтв в су-

часних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 

"Теорія та методика упр. освітою" / Сич Тетяна Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2100 А] УДК 373.014.6:005.6 

1467. Слюсарчук В. В. Програмування занять з покращення фізичного стану 

дітей 8—10 років 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" / Слюсарчук Віктор Васильович ; ДВНЗ "Прикар-

пат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Рівнен. приват. вищ. навч. закл. "Міжнар. 

екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука"]. — Івано-Франківськ, 2012. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3395 А]

 УДК 373.3.016:796 

1468. Супричов О. В. Формування країнознавчих понять в учнів основної школи 

у процесі факультативних занять з географії : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Супричов 

Олексій Володимирович ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2012-0114 А] 

 УДК 373.091.214.18-027.556:91 

1469. Хоменко О. В. Наступність у формуванні словотворчих навичок учнів 

початкової й основної шкіл з російською мовою навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Хо-

менко Олена Вікторівна ; Херсон. держ. ун-т, [Республік. вищ. навч. закл. 
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"Крим. гуманіт. ун-т"]. — Херсон, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3258 А] 

 УДК 373.016:811.161.1'373.611 

1470. Хохлова Л. А. Організаційно-методичні засади вдосконалення діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів як "Шкіл сприяння здоров'ю" : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Хохлова Людмила Анатоліївна ; 

ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Харків. держ. акад. фіз. культу-

ри]. — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2012-1717 А] УДК 373.091.2:796.011 

1471. Чернецький І. С. Формування в учнів основної і старшої школи до-

слідницьких умінь засобами позакласного освітнього середовища : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Чер-

нецький Ігор Станіславович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-

Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-0035 А] УДК 373.091.39 

1472. Шелягова Г. О. Становлення і розвиток гімназійної освіти в Криму (ХІХ — 

початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шелягова Ганна Олександрів-

на ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. 

вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 120 пр. — [2012-3268 А] УДК 373(477.75)"18/19" 

1473. Шишлевська О. В. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до 

роботи з дітьми в поліетнічному соціумі Криму : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ши-

шлевська Олена Вадимівна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — 

Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2012-0625 А] УДК 373.2.011.3-051:179](477.75) 

1474. Янків К. Ф. Формування у старшокласників понять про газові закони у 

факультативному навчанні хімії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Янків Каріне Феліксовна ; Ін-т 

педагогіки НАПН України, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. 

— К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-1035 А]

 УДК 373.091.322:54 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

1475. Касьянова О. М. Педагогічна експертиза розвитку загальної середньої 

освіти регіону: теоретичний і технологічний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Касьяно-

ва Олена Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т 

менедж. освіти". — К., 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (47 назв). — 

100 пр. — [2012-2814 А] УДК 373.5.014.5(477-32) 

1476. Осадчий І. Г. Теорія і практика спрямованого розвитку системи за-

гальної середньої освіти сільської місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Осадчий 
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Іван Григорович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — К., 2012. — 40 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 35—37 (35 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1614 А]

 УДК 373.5.014.5(1-22) 

На ступінь кандидата 

1477. Алендарь Н. І. Соціальна адаптація учнів 9—11 класів у навчально-

виховному середовищі загальноосвітніх шкіл сільської місцевості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Алендарь 

Надія Іванівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0641 А] УДК 373.5.013.42.018.51 

1478. Бевз О. П. Педагогічна підтримка особистісного саморозвитку обдаро-

ваних підлітків у школах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бевз Олена Павлівна ; 

Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. 

— Суми, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3432 А]

 УДК 373.5.042-056.45 

1479. Бондарук І. П. Формування критичного мислення дев'ятикласників у 

процесі навчання історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бондарук Ірина Петрівна ; Ін-т педа-

гогіки НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-3453 А] УДК 373.5.016:94]:159.955 

1480. Борін К. А. Формування екологічної свідомості учнів у школах Німеч-

чини в другій половині ХХ — на початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педаго-

гіки" / Борін Кирило Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 

[Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-3455 А] УДК 373.5.015.31:502](430)"19/20" 

1481. Буйдіна О. О. Організація самостійної роботи з хімії учнів основної 

школи з використанням засобів візуалізації знань : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Буйдіна 

Олена Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-3461 А] УДК 373.5.091.322:54 

1482. Василенко Г. В. Економічні знання в структурі загальної освіти учнів 

середніх шкіл України (друга половина XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Василенко Ганна Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2936 А] 

 УДК 373.5.015.311:33(477) 

1483. Васюта С. Д. Методика розкриття образності ліричного твору в процесі 

навчання української літератури в 10—11 класах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Васюта 

Світлана Дмитрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17 ( 10 назв). — 100 пр. — [2012-3471 А] 

 УДК 373.5.016:821.161.2.09 

1484. Волощук А. В. Система художньої освіти школярів у спадщині Золтана 

Баконія (1946—1989 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Волощук Аліна Володи-
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мирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-3069 А] УДК 374.091.4:7](477)"1946/1989" 

1485. Гаврилюк В. О. Методика навчання фізичної культури з використанням 

елементів таеквон-до учнів 8—9 класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гаврилюк Валерій 

Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1083 А] УДК 373.5.016:796 

1486. Гаврилюк О. В. Формування умінь діалогічної взаємодії з текстом учнів 

5—7 класів на уроках української літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гаврилюк Окса-

на Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : табл., схе-

ма. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0332 А] 

 УДК 373.5.016:821.161.2.09 

1487. Гапак О. М. Становлення і розвиток змісту гімназійної математичної 

освіти на західноукраїнських землях (кінець XIX — початок XX століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Гапак Оксана Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля, [Приват. вищ. навч. закл. "Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем'ян-

чука"]. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2012-3073 А]

 УДК 373.5:51](477.8)"189/190" 

1488. Гора Т. В. Формування умінь педагогічного спілкування засобами інтерак-

тивного тренінгу в системі "педагог-старшокласники" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Гора Тетяна 

Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2012-1095 А] УДК 373.5.013.2-051 

1489. Грабчак О. В. Формування професійних домагань старшокласників у 

процесі профорієнтаційної роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Грабчак Ольга Вален-

тинівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Хмельниц. нац. ун-т]. 

— Вінниця, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — 

[2012-3502 А] УДК 373.5.048:159.923.2 

1490. Гук О. В. Розвиток ідей освіти молоді в педагогічній спадщині Григорія 

Ващенка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Гук Орест Васильович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-0704 А] УДК 373.5.013(477)(092) 

1491. Гулівата І. О. Методика навчання учнів старшої школи побудови сте-

реометричних фігур з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Гулівата Інна Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1460 А]

 УДК 373.5.016:004.4 

1492. Євстігнеєва І. В. Гендерне виховання учнів основної школи на уроках 

фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Євстігнеєва Ірина Вікторівна ; 
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Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 

— Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-1127 А]

 УДК 373.5.015.31:796 

1493. Єрмакова Н. О. Розвиток предметної компетентності учнів основної і 

старшої школи у процесі навчальної практики з фізики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Єр-

макова Наталія Олександрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винни-

ченка, [Херсон. держ. ун-т]. — Кіровоград, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-2801 А] УДК 373.5.016:53 

1494. Кан Ю. Б. Виховання культури міжособистісної взаємодії учнів основної 

школи у туристсько-краєзнавчій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кан Юрій Борисо-

вич ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсон. держ. ун-т]. — Тер-

нопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-

1514 А] УДК 373.5.035:338.48 

1495. Кільдерова Л. В. Методичні засади розвитку творчих здібностей старшо-

класників в умовах проектно-технологічної діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кіль-

дерова Лілія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-0415 А] 

 УДК 373.5.015.311 

1496. Князева О. В. Технологія використання творчих завдань у навчанні біо-

логії учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Князева Олена Володимирівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-2398 А] УДК 373.5.016:57 

1497. Кобцев Д. А. Реалізація соціокультурної змістової лінії на уроках україн-

ської мови в 5 класі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кобцев Дмитро Анатолійович ; Херсон. держ. 

ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Херсон, 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-

0754 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

1498. Козьменко О. І. Виховання почуття національної ідентичності старшо-

класників засобами природоохоронної діяльності у школах Канади : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-

вання" / Козьменко Олена Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 

Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2012-0249 А]

 УДК 373.5.015.31:502.1](71) 

1499. Кононенко Н. О. Комплексне використання засобів навчання хімії у 

процесі вивчення будови речовини в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кононенко 

Надія Олегівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Бог-

дана Хмельницького]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-0766 А] УДК 373.5.016:54 

1500. Кривко Я. П. Проблема контролю навчальних досягнень школярів в 

українських періодичних фахових виданнях (друга пол. ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
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педагогіки" / Кривко Яна Петрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-3635 А] УДК 373.5.091.26:070.486(477)"19" 

1501. Кудирко В. І. Методика вивчення географічної карти в шкільних курсах 

фізичної географії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кудирко Василь Іванович ; Ін-т пе-

дагогіки НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-0442 А] УДК 373.5.016:912.43 

1502. Кушнір Ю. В. Виховання у старшокласників культури міжетнічного спілку-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія 

та методика виховання" / Кушнір Юлія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2012-3653 А] 

 УДК 373.5.015.31:316.454.52-054 

1503. Луніка О. В. Методичні засади відбору та реалізації краєзнавчої скла-

дової курсу історії України в 7—8 класах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Луніка Ольга Ва-

силівна ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. — К., 2012. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3668 А] УДК 373.5.016:908(477) 

1504. Майовські Я. Мотивація навчання техніки учнів базової шестирічної школи 

Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія 

та методика навчання" / Ян Майовські ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Зеленогур. ун-т (Республіка Польща)]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0240 А] 

 УДК 373.5.016:62](438) 

1505. Мамутова З. С. Навчання лексики кримськотатарської мови учнів 

5—6 класів на основі лінгвокультурологічного підходу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ма-

мутова Закія Суфіянівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0838 А] 

 УДК 373.5.016:811.512.19'373 

1506. Попова Г. Д. Методика навчання дизайну одягу старшокласників у по-

зашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Попова Ганна Дмитрівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-2267 А] УДК 374:687.01 

1507. Пустолякова Л. М. Фізичне виховання учнів ліцеїв в умовах про-

фільного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Пустолякова Лариса Миколаївна ; 

Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Ін-т пед. освіти і освіти до-

рослих Нац. акад. пед. наук України]. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1296 А] УДК 373.5.091.25:796 

1508. Рабійчук С. О. Формування ціннісних орієнтацій старшокласників у 

дозвіллєвій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Рабійчук Сергій Олександрович ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Терно-

піль, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2067 А]

 УДК 373.5.018 
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1509. Станевич І. М. Формування особистісного самоствердження старшо-

класників у позаурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Станевич Ірина Ми-

колаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-3846 А] УДК 373.5.015.31.091.322 

1510. Третьякова Т. М. Методика реалізації міжпредметних зв'язків на уроках 

біології в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Третьякова Тетяна Миколаївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-2128 А] УДК 373.5.016:57 

1511. Трухан О. Ф. Формування в учнів 6—7 класів вмінь працювати з під-

ручником у процесі навчання історії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Трухан Олександр Фе-

досійович ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0991 А] УДК 373.5.016:94 

1512. Чистякова І. А. Організаційно-педагогічні засади діяльності інновацій-

них шкільних мереж Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Чистякова Ірина 

Анатоліївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3008 А] УДК 373.5.014.3(410) 

1513. Щербакова Н. М. Формування пізнавальної самостійності учнів 

7—9 класів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Щерба-

кова Надія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Бердян. держ. пед. 

ун-т]. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-2515 А] УДК 373.5.016:7/9 

1514. Юшко О. В. Профілактика девіантної поведінки учнів основної школи 

України (друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Юшко Олексій Воло-

димирович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2193 А] 

 УДК 373.5.015.31:17.022.1](477)"19" 

1515. Ягенська Г. В. Формування дослідницьких умінь учнів у процесі вив-

чення біології в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ягенська Галина Василівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гна-

тюка]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-1032 А] УДК 373.5.016:57 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  

Спеціальні школи 

На ступінь доктора 

1516. Тадеєв П. О. Теорія і практика організації навчання обдарованих шко-

лярів у США (20-ті роки ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
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Тадеєв Петро Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Луганськ, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 

(55 назв). — 100 пр. — [2012-0271 А] УДК 376-056.45(73)"19/20" 

На ступінь кандидата 

1517. Андрусишина Л. Є. Особливості інтелектуального розвитку дітей стар-

шого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Андру-

сишина Лариса Євгенівна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2321 А] 

 УДК 376-056.264 

1518. Безлюдний Р. О. Виховні технології розвитку життєвої компетентності 

підлітків з особливими потребами в США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Безлюдний Роман 

Олександрович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2926 А]

 УДК 376(73) 

1519. Борисова М. В. Розвиток освіти дорослих у Канаді : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Борисова Марина Вікторівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов ім. Н. К. Крупської]. — Черкаси, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1405 А] 

 УДК 374.7(71) 

1520. Боряк О. В. Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого 

дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Боряк 

Оксана Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2213 А] 

 УДК 376-056.264 

1521. Галущенко В. І. Особливості формування просодичного компонента мо-

влення у дітей зі стертою формою дизартрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Галущенко Вікторія Іванівна ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-1811 А] УДК 376-056.264 

1522. Горлачов О. С. Психологічні особливості формування дактильного та 

міміко-жестового мовлення у майбутніх сурдопедагогів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Горлачов 

Олександр Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 ( 8 назв). — 100 пр. — [2012-2791 А] 

 УДК 376-056.263-051:81'221.2 

1523. Григорова Л. С. Організація соціально-педагогічної діяльності з обдаро-

ваними дітьми в Україні (перша половина XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Григорова Лариса Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2944 А] 

 УДК 376-056.45.013.42(477)"19" 

1524. Данків А. Б. Корекція психофізичного стану дітей з порушенням зору 

засобами народних і спортивних танців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Данків Андрій Богданович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (21 назва). — 130 пр. — [2012-1467 А] УДК 376-056.26:796.912 

1525. Дітковська Л. А. Підготовка підлітків із дитячим церебральним па-

ралічем до використання інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Діт-

ковська Леся Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1115 А] 

 УДК 376-056.24:004 

1526. Івахненко А. А. Розвиток психомоторної функції глухих дітей молодшо-

го шкільного віку засобами рухливих ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Івахненко Анна Аркадіївна ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Класич. приват. ун-т]. 

— Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0736 А]

 УДК 376.091.33-027-056.263:796 

1527. Коваль Н. І. Виховання громадянськості старшокласників допоміжної 

школи у процесі позакласної роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Коваль Наталія Іванівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0420 А]

 УДК 376-056.36:172.1 

1528. Кравчук Л. С. Корекція розумової працездатності студентів з дитячим 

церебральним паралічем у навчальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Кравчук Людмила 

Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Відкритий міжнар. ун-т розв. 

людини "Україна"]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-0436 А] УДК 376-056.26:378.147 

1529. Лисенкова І. П. Арт-терапія як засіб соціально-педагогічної підтримки 

молодших школярів із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Лисенкова 

Ірина Петрівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1203 А] УДК 376-056.34-053.5 

1530. Махукова Т. В. Формування культури спілкування у дітей молодшого 

шкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення засобами фразеологізмів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педа-

гогіка" / Махукова Тетяна Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 

2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2850 А]

 УДК 376-056.264:811.161.2'373.7 

1531. Набоченко О. О. Формування уявлень про живу природу у сліпих мо-

лодших школярів засобами рельєфного малювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Набоченко Ольга 

Олександрівна ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1254 А] 

 УДК 376-056.262:741 

1532. Оліяр М. Б. Розвиток психомоторики 12—15-річних школярів з вадами 

слуху 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 
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груп населення" / Оліяр Михайло Богданович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Тер-

нопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1262 А] УДК 376-056.26:796 

1533. Трикоз С. В. Корекція сенсорного розвитку розумово відсталих дошкіль-

ників засобами дидактичних ігор та вправ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Трикоз Сніжана Валеріївна ; 

Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-2718 А] УДК 376-056.36-053.4 

1534. Щелкунов Д. А. Виховання ціннісного ставлення до здоров'я в учнів із ва-

дами зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Тео-

рія та методика виховання" / Щелкунов Денис Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2188 А] УДК 376-056.262:613 

1535. Яким Ю. В. Виховання дітей-сиріт у польській педагогіці міжвоєнного 

періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Яким Юрій Васильович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-0118 А] УДК 376-058.862(438)"19" 

377 Спеціалізоване навчання.  

Професійно-технічне навчання 

На ступінь доктора 

1536. Литвин А. В. Теоретичні та методичні засади інформатизації навчально-

виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах будівельного профілю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Литвин Андрій Віленович ; Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Ми-

хайла Коцюбинського, [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України]. 

— Вінниця, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (64 назви). — 100 пр. — 

[2012-0020 А] УДК 377.091:004 

1537. Сушенцева Л. Л. Теоретико-методичні засади формування професійної 

мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних 

закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 

та методика проф. освіти" / Сушенцева Лілія Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук Ук-

раїни, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Ін-т проф.-техн. освіти]. — К., 2012. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—41 (89 назв). — 100 пр. — [2012-3232 А] 

 УДК 377:331.552 

На ступінь кандидата 

1538. Бондаренко Г. В. Становлення і розвиток реальних училищ в Україні 

(1872—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бондаренко Галина Василівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-

ди", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0305 А] 

 УДК 377(477)"1872/1917" 

1539. Вербівський Д. С. Формування професійної етики персоналу центру об-

слуговування абонентів мобільного зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Вербівський 

Дмитрій Сергійович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-1072 А] 

 УДК 377.091.33:174:621.395.721.5 

1540. Волошинов С. А. Алгоритмічна підготовка майбутніх судноводіїв з си-

стемою візуальної підтримки в умовах інформаційно-комунікаційного педагогіч-

ного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Волошинов Сергій Анатолійо-

вич ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 120 пр. — [2012-1430 А] УДК 377.091.2:656.61.071.2 

1541. Закаулова Ю. В. Розвиток системи професійної освіти Бельгії в умовах 

євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Закаулова Юлія Володими-

рівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Хмельницький, 2012. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1903 А] 

 УДК 377/378(493) 

1542. Корзан Т. І. Спеціальна фізична підготовка учнів вищих професійних 

училищ комп'ютерних технологій та будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Корзан Тетяна Ігорівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2012-1956 А] УДК 377.36:796.015.132 

1543. Короткова Л. І. Педагогічні умови створення професійних стандартів 

швейного профілю на основі компетентнісного підходу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Короткова Ліна Ігорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. — К., 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1172 А]

 УДК 377.091:687 

1544. Коса Т. Г. Дидактичні умови управління навчально-пізнавальною діяль-

ністю студентів коледжу будівництва, архітектури та дизайну : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Коса Тетяна 

Григорівна ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", [Ін-т педагогіки НАПН 

України]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2969 А] УДК 377.36:7.012 

1545. Костюк Д. А. Формування фахової компетентності майбутніх техніків-

електриків сільського господарства у процесі вивчення спеціальних дисциплін : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Костюк Дмитро Андрійович ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т проф.-техн. освіти. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-1175 А] УДК 377.016:621.311-051 

1546. Мозолюк Т. М. Методика навчання автоматизованих систем обробки 

інформації у процесі формування фахових знань студентів індустріальних коледжів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Мозолюк Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова, [Ін-т педагогіки НАПН України]. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1593 А] УДК 377.36:004.4'24 

1547. Одайський С. І. Управління навчально-виробничим процесом професійно-

технічного навчального закладу при впровадженні державних стандартів підготовки 
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робітників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія 

та методика упр. освітою" / Одайський Савелій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Ун-т менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук України. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1260 А] УДК 377.091.214 

1548. Полякова Н. М. Методика навчання математики молодших спеціалістів 

харчової промисловості з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Полякова Наталія Михайлівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького, [Донец. нац. ун-т]. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-1283 А] УДК 377.36.016:51 

1549. Романоф Н. О. Розвиток професійної освіти в Східноукраїнському 

регіоні в другій половині ХІХ — першій половині ХХ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Романоф Наталія Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-3800 А] УДК 377(477.52/.6)"186/194" 

1550. Русанов Г. Г. Формування готовності педагогів професійно-технічних 

навчальних закладів до роботи в умовах децентралізації управління професійним 

навчанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 

та методика проф. освіти" / Русанов Геннадій Геннадійович ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 

освіти"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-1308 А] УДК 377.091.21 

1551. Сичевська Н. С. Формування фахової компетентності майбутніх техніків-

технологів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Сичевська Наталя Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 

2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0962 А]

 УДК 377.36.016 

1552. Сокол Т. Г. Педагогічні умови навчально-методичного забезпечення 

професійної підготовки менеджерів туристичної індустрії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Сокол Тетяна Георгіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти до-

рослих. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (39 назв). — 100 пр. — 

[2012-2108 А] УДК 377.3:005-051:338.48 

1553. Судакова І. Є. Методика навчання біології як загальноосвітньої дисцип-

ліни з використанням мультимедійних засобів у коледжі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Суда-

кова Ірина Євгенівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 16 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0976 А] УДК 377.36.016:57:004 

1554. Товканець О. С. Педагогічні умови профілактики девіантної поведінки 

учнів професійно-технічних училищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Товканець Оксана Сер-

гіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-

т"]. — Тернопіль, 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. 

— [2012-3868 А] УДК 377.013.42:159.9.019.4 

1555. Шепетко Ю. М. Методика використання електронного підручника з 

української мови в коледжах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
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наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шепетко Юлія Миколаївна ; 

Херсон. держ. ун-т, [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Херсон, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3269 А] 

 УДК 377.36.016:811.161.2:004 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

1556. Башавець Н. А. Теоретико-методичні засади формування культури здо-

ров'язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних 

закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія та методика проф. освіти" / Башавець Наталія Андріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-

дана Хмельницького, [ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — 

Черкаси, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (54 назви). — 100 пр. — 

[2012-0295 А] УДК 378.015.31:613 

1557. Бєлєнька Г. В. Теоретико-методичні засади формування професійної 

компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах ступеневої 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. 

педагогіка" / Бєлєнька Ганна Володимирівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України, 

[Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — К., 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 

(75 назв). — 100 пр. — [2012-3437 А] УДК 378.011.3-051:373.2 

1558. Борова Т. А. Теоретичні і методичні засади адаптивного управління 

професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального за-

кладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Тео-

рія та методика упр. освітою" / Борова Тетяна Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Ун-т менедж. освіти". — К., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — 

100 пр. — [2012-3456 А] УДК 378.091.113.014.3 

1559. Гнізділова О. А. Становлення і розвиток наукових шкіл у вищих педа-

гогічних навчальних закладах Східної України в XX столітті : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Гнізділова Олена Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Х., 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (31 назва). — 100 пр. — [2012-3079 А] УДК 

378.6.096:37](477.52/.56)"19" 

1560. Гомонюк О. М. Теоретичні та методичні основи формування професій-

но-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних за-

кладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія та методика проф. освіти" / Гомонюк Олена Михайлівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—37 (64 назви). — 100 пр. — [2012-0694 А] УДК 378.091.013.42 

1561. Клопов Р. В. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх фахів-

ців фізичного виховання і спорту із застосуванням інформаційних технологій : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Клопов Роман Вікторович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського, [Запоріз. нац. ун-т]. — Вінниця, 2012. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (50 назв). — 100 пр. — [2012-0054 А] 

 УДК 378.011.3-051:796]:004.7 

1562. Котикова О. М. Теоретико-методичні основи психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх юристів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Котикова Олена Михай-



   

 
195 

лівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-

дима Гетьмана"]. — Житомир, 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (46 назв). — 

100 пр. — [2012-2828 А] УДК 378.013.77:34-051 

1563. Лодатко Є. О. Теорія і практика розвитку математичної культури вчи-

теля початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" ; 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Лодатко Євген Олександрович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Черкаси, 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 30—37 (78 назв). — 100 пр. — [2012-3665 А] УДК 378.011.3-051:[373.3:51 

1564. Прокопенко А. І. Теоретико-методичні засади перспективного управлін-

ня у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Прокопенко Андрій Івано-

вич ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Луганськ, 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 

(61 назва). — 100 пр. — [2012-3785 А] УДК 378.07 

1565. Романова Г. М. Теорія і практика підготовки викладачів вищих еконо-

мічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Романова Ганна Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Житомир, 2012. — 40 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 100 пр. — [2012-3799 А] УДК 378.011.3-051:33 

1566. Саєнко Т. В. Теоретичні і методичні основи екологічної підготовки фахів-

ців у технічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Саєнко Тетяна Василівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 28—33 (50 назв). — 100 пр. — [2012-0520 А] УДК 378.147:504 

1567. Секрет І. В. Теоретичні та методичні основи формування іншомовної 

професійної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів в умо-

вах дистанційної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Секрет Ірина Володимирівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 26—33 (70 назв). — [2012-0028 А] УДК 378.6:37.018.43 

1568. Сидорчук Л. А. Теоретичні і методичні засади навчання ергономіки 

майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сидорчук Людмила Андріїв-

на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (52 назви). — 100 пр. — [2012-1674 А] УДК 378.147:65 

1569. Чурсін М. М. Методологічні основи освітньої діяльності вищої школи в 

умовах інформатизації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Чурсін Микола Мико-

лайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (65 назв). — 120 пр. — [2012-0280 А] УДК 378.02:004.77 

1570. Шкваріна Т. М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учи-

телів іноземної мови до навчання дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шкваріна 

Тетяна Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 

[Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2012. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—39 (83 назви). — 100 пр. — [2012-1027 А] УДК 378.011.3-051:81'243 
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1571. Штельмах Г. Б. Дидактичні засади формування предметних компетент-

ностей майбутніх вчителів філологічних спеціальностей в умовах ступеневої освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія нав-

чання" / Штельмах Галина Борисівна ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", 

[Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 42 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (47 назв). — 100 пр. — [2012-2184 А] УДК 378.02 

1572. Яцула Т. В. Теоретичні і методичні основи підготовки студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів до організації дозвілля школярів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Яцула Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти 

і освіти дорослих, [Херсон. держ. ун-т]. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37. — 100 пр. — [2012-2200 А] УДК 378.011.3-051:379.8 

На ступінь кандидата 

1573. Аль-Шабуль І. Формування комунікативних якостей іноземних студентів 

у процесі навчальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Аль-Шабуль Ібрагім ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2012. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1044 А] 

 УДК 378.015.31-054.62 

1574. Арсен'єва Н. Б. Методика навчання курсантів-вертольотників основам 

безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ар-

сен'єва Наталя Борисівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана 

Кожедуба М-ва оборони України]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-3415 А] УДК 378.147:355.233:355.354 

1575. Ашихміна Н. В. Розвиток адаптивних здібностей студентів-першокурс-

ників до музичного навчання у педагогічних університетах : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Ашихміна Наталія Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0002 А] УДК 378.147:78 

1576. Багрій Г. А. Психологічні особливості розвитку професійних іншомов-

них здібностей майбутніх фахівців — товарознавців у митній справі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психо-

логія" / Багрій Ганна Анатоліївна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. 

Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 

2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—14 (19 назв). — 100 пр. — [2012-3418 А] 

 УДК 378.015.3:81'243:339.543 

1577. Базова В. І. Підготовка викладачів іноземних мов в університетах Ні-

меччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія та методика проф. освіти" / Базова Віра Ігорівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2767 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243](430) 

1578. Базурін В. М. Розвиток дослідницьких умінь майбутніх учителів мате-

матики і фізики у процесі навчання інформаційно-комунікаційних технологій : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-



   

 
197 

дика проф. освіти" / Базурін Віталій Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

педагогіки. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (32 назви) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-3419 А] УДК 378.147:004 

1579. Балакірєва В. А. Підготовка майбутніх учителів до організації самостій-

ної навчальної роботи молодших школярів у закладах інтернатного типу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Балакірєва Вікторія Анатоліївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 

ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2527 А] УДК 378.011.3-051 

1580. Бардус І. О. Професійно орієнтоване навчання фізики студентів інженер-

но-педагогічних спеціальностей комп'ютерного профілю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бар-

дус Ірина Олександрівна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-3286 А] 

 УДК 378.016:53 

1581. Беженар І. В. Методика навчання майбутніх філологів англійського пи-

семного мовлення з використанням мовного портфеля : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бе-

женар Ірина Володимирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2012. 

— 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2012-3433 А] 

 УДК 378.147:811.111 

1582. Бєляк О. М. Методика розвитку комунікативних якостей мовлення в 

майбутніх учителів-словесників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бєляк Ольга Миколаївна ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2537 А] 

 УДК 378.011.3-051:81-028.31 

1583. Біденко Л. В. Формування лінгвокогнітивних умінь майбутніх учителів 

російської мови засобами інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Біденко 

Лариса Валентинівна ; Херсон. держ. ун-т, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. 

— Херсон, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-0302 А] УДК 378.011.3-051:811.161.1:004 

1584. Білокопитов В. І. Діяльність європейських організацій із забезпечення 

якості вищої освіти в контексті Болонського процесу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія пе-

дагогіки" / Білокопитов Василь Іванович ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. 

— Суми, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3442 А]

 УДК 378.014.6:061.2(4) 

1585. Блавт О. З. Диференційований підхід до рухового режиму студентів спе-

ціальних медичних груп залежно від характеру і тяжкості захворювання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Блавт Оксана Зіновіївна ; Львів. 

держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 

100 пр. — [2012-1393 А] УДК 378.091.8-056.24:796 

1586. Бондар Л. В. Методика навчання французького професійно спрямовано-

го монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх 

навчальних стилів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бондар Леся Вікторівна ; Київ. нац. 

лінгв. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К, 2012. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3452 А] 

 УДК 378.016:811.133.1 

1587. Бондаренко О. О. Організаційно-педагогічні засади діяльності універси-

тетських осередків культури в Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бондаренко Ольга 

Олександрівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0004 А] УДК 378.4.013(438) 

1588. Бондаренко Т. В. Соціальне виховання студентської молоді засобами 

педагогічного краєзнавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бондаренко Тетяна Володимирів-

на ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1402 А] УДК 378.035:908(477) 

1589. Борщ І. П. Формування умінь комп'ютерного моделювання у майбутніх 

фахівців-дизайнерів зачіски та макіяжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"  / Борщ Ірина 

Павлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2547 А] УДК 378:687.53;004 

1590. Гаврилюк М. В. Феномен лідерства в університетській освіті Англії та 

Уельсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Гаврилюк Маріанна Василівна ; Хмельниц. нац. 

ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1808 А] 

 УДК 378.035:316.46](410) 

1591. Галатир І. А. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

соціальними сиротами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Галатир Інга Анатоліївна ; Від-

критий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук 

України]. — К., 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-0007 А] УДК 378.011.3-057.175:364.2 

1592. Гасемі Тахере. Технічні та технологічні аспекти оптимізації дистанцій-

ного навчання в медицині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Гасемі Тахере ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Нац. техн. ун-т України "КПІ"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-3492 А] УДК 378.018.43:61 

1593. Герасименко Л. С. Педагогічні умови адаптації викладачів іноземної 

мови до професійної діяльності в льотних навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Герасименко Людмила Сергіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-

кого, [Держ. льотна акад. України]. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0089 А] УДК 378.091.12.011.3-051:81'243 

1594. Герасименко Н. О. Дидактичні умови організації самостійної роботи 

студентів педагогічного університету в процесі навчання іноземних мов : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 

Герасименко Надія Олексіївна ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", 
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[Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1439 А] 

 УДК 378.6.02:81'243 

1595. Горобець С. М. Формування професійної компетентності студентів еко-

номічних спеціальностей з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій нав-

чання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія та методика проф. освіти" / Горобець Сергій Миколайович ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-1451 А] УДК 378.147:004 

1596. Граматик Н. В. Формування екологічної відповідальності в майбутніх 

учителів початкових класів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Граматик Надія Василівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3503 А] 

 УДК 378.015.31:502]:373.3-051 

1597. Гречаник Н. І. Методична підготовка студентів педагогічних універ-

ситетів до творчої самореалізації в процесі вивчення диригентсько-хорових дисцип-

лін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія 

та методика навчання" / Гречаник Наталія Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-1452 А] УДК 378.147:78 

1598. Гречаник О. Є. Формування акмеологічної компетентності вчителя в си-

стемі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Гречаник Олена 

Євгенівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2012-0353 А] УДК 378.046-021.68 

1599. Гринько В. О. Психологічні засади розвитку професійної мобільності 

викладача вищої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гринько Вікторія Олександрівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2363 А] 

 УДК 378.091.12:159.922 

1600. Грітченко Т. Я. Формування професійно-мовного стилю спілкування 

майбутнього вчителя початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Грітченко Тетя-

на Яківна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1456 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'276.3 

1601. Грушева А. А. Формування управлінської компетентності бакалаврів 

економічних спеціальностей у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Грушева Алла Андріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — 

К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2012-3506 А]

 УДК 378.22:33 

1602. Гуманкова О. С. Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисцип-

лін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Гуманкова Ольга Сергіївна ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0359 А] УДК 378.091.12-051:7/9 

1603. Гуменний В. С. Організаційно-методичні основи фізичного виховання 

студентів політехнічних вищих навчальних закладів з урахуванням специфіки про-

фесійної діяльності : 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" / Гуменний Віктор Степанович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — 

Івано-Франківськ, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — 

[2012-1836 А] УДК 378.4:62]:796.011.3 

1604. Гуріненко І. Ю. Педагогічні умови застосування засобів мас-медіа у 

професійній підготовці майбутніх державних інспекторів з пожежної безпеки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Гуріненко Інна Юріївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини, [Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького]. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — 

[2012-1103 А] УДК 378.091:614.84-051 

1605. Дацків О. П. Методика формування вмінь говоріння у майбутніх учи-

телів англійської мови засобами драматизації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Дацків Ольга 

Павлівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-3519 А] УДК 378.016:811.111 

1606. Дворцева Г. В. Формування у студентів образу людини культури у нав-

чально-виховному процесі класичного університету засобами мистецтва : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика 

виховання" / Дворцева Ганна Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-3311 А] УДК 378.015.31:7 

1607. Дебич М. А. Проблема гуманізації вищої освіти в діяльності ЮНЕСКО : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-

гогіка та історія педагогіки" / Дебич Марія Андріївна ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т вищ. освіти. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-1468 А] УДК 378.014.25 

1608. Демиденко О. П. Методика навчання студентів немовних спеціаль-

ностей стандартів повсякденної комунікативної поведінки американців : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Демиденко Ольга Павлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Одеса, 

2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-1840 А] УДК 378.016:811.111(73)'276.12 

1609. Денищич Т. А. Розвиток комунікативних умінь і навичок майбутніх 

фахівців з історії і політології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Денищич Тетяна Альбертів-

на ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-3094 А] УДК 378.147:811.161.2'271 

1610. Деркач М. В. Психологічний супровід розвитку особистості студента з 

обмеженими можливостями в інтегрованій групі : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Деркач Маль-

віна Володимирівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикор-

дон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2012. — 16 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3523 А] 

 УДК 378.015.3:159.922.761 

1611. Дзюбата З. І. Формування комунікативних умінь майбутніх аграрників у 

процесі інтеграції навчальних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дзюбата Зоряна 

Ігорівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. 

— Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-3526 А] УДК 378.015.31:316.6 

1612. Дзядевич Ю. В. Педагогічні умови формування професійного іміджу у 

студентів мистецьких спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дзядевич Юлія Воло-

димирівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2012-1474 А] УДК 378.147:7 

1613. Дзяна О. С. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців 

сфери обслуговування у професійній підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Дзяна 

Оксана Сергіївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Хмельниц. 

нац. ун-т]. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 

100 пр. — [2012-0717 А] УДК 378:640.2 

1614. Долина А. В. Методика вдосконалення фонетичної компетенції у май-

бутніх учителів англійської мови у самостійній роботі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Долина 

Аліна Василівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3531 А] УДК 378.147:811.111'355 

1615. Долинський Є. В. Формування комунікативної компетентності майбут-

ніх перекладачів з використанням технологій дистанційного навчання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Долинський Євген Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0208 А] УДК 378.018.43:81'25 

1616. Дорохіна І. В. Дидактичні засади формування індивідуально-особис-

тісного стилю пізнавальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Тео-

рія навчання" / Дорохіна Ірина Василівна ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. 

ун-т", [Криворіз. пед. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2795 А] УДК 378.147 

1617. Дюжикова Т. М. Підготовка майбутніх учителів природничих спе-

ціальностей до соціально-професійного самовизначення учнів старшої школи : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Дюжикова Тетяна Миколаївна ; Республік. вищ. навч. закл. 

"Крим. гуманіт. ун-т", [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 

Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-0372 А] УДК 378.011.3-051:57 

1618. Єнгаличева І. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

роботи з педагогічно занедбаними учнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Єнгаличева 

Ірина Віталіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-3543 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

1619. Єнигін Д. В. Формування проективних умінь майбутніх учителів іно-

земних мов у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Єнигін Дмитро Вікторович ; 

Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2012-0374А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243 

1620. Єфименко Ю. О. Методичні засади використання інформаційних техно-

логій у процесі вивчення фізичних основ електротехніки майбутніми вчителями 

фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Тео-

рія та методика навчання" / Єфименко Юрій Олександрович ; Бердян. держ. пед. ун-т. 

— Бердянськ (Запоріз. обл.), 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 

100 пр. — [2012-3321 А] УДК 378.011.3-051:53 

1621. Жиляєва Ю. М. Застосування методу проектів у професійно-педаго-

гічній підготовці майбутніх учителів іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Жиляєва Юлія Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0381 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243 

1622. Журат Ю. В. Педагогічні умови формування професійної суб'єктності у 

майбутніх вчителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Журат Юлія Ва-

силівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2012. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3549 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

1623. Заболотня Ю. В. Дидактичне проектування інформаційно-освітнього се-

редовища вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Заболотня Юлія Володимирів-

на ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1897 А] 

 УДК 378.018:004 

1624. Заргарян І. В. Педагогічні умови формування колористичного сприй-

няття майбутніми дизайнерами у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Заргарян Ірина Володимирівна ; Республік. вищ. навч. закл. 

"Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0389 А] УДК 378.016:7.05 

1625. Земська Н. О. Особистісна компетентність студентів до здорового спо-

собу життя та її корекція засобами фізичної культури : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Земська Надія Остапівна ; ДВНЗ "Прикар-

пат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-3559 А] УДК 378.015.31:796 

1626. Зінченко А. В. Формування комунікативної толерантності студентів пе-

дагогічних спеціальностей університету в процесі гуманітарної підготовки : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Зінченко Анна Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-3560 А] УДК 378.015.31:316.647.5 

1627. Златніков В. Г. Методика навчання професійно-орієнтованого аудію-

вання англійською мовою курсантів вищих військових навчальних закладів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-

дика навчання" / Златніков Валентин Геннадійович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0394 А]

 УДК 378.016:[811.111'276.6:355] 

1628. Зозуля І. Є. Полікультурне виховання іноземних студентів вищих тех-

нічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Зозуля Ірина Євгеніївна ; Вінниц. 

держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Нац. авіац. ун-т]. — Вінниця, 2012. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-3562 А] УДК 378.035 

1629. Зуєнко Н. О. Формування комунікативної культури майбутніх аграріїв у 

процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зуєнко Неля Олександрів-

на ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, Кабінет Міністрів України]. — Пе-

реяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-1912 А] УДК 378.015.31:316.454.52 

1630. Іванова О. І. Виховання духовних якостей студентів засобами естетич-

ного середовища університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання"  / Іванова Олена Іванів-

на ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3107 А] УДК 378.015.31 

1631. Іванова Ю. Ю. Формування у майбутнього соціального педагога готов-

ності до особистісного самовизначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Іванова Юлія Юріїв-

на ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2012. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0735 А] 

 УДК 378.091.12:36-051 

1632. Калінчук Ф. М. Організаційно-педагогічні умови підготовки учителів 

природничих дисциплін до формування здорового способу життя у підлітків : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Калінчук Федір Михайлович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-2609 А] УДК 378.147:613 

1633. Каліщук С. М. Розвиток ціннісно-рольового компонента в структурі 

професійного становлення особистості майбутнього психолога : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психо-

логія" / Каліщук Світлана Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0742 А] 

 УДК 378.091.12:159.9 
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1634. Камінська О. М. Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів 

у навчально-виховному процесі технічного університету : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 

Камінська Оксана Михайлівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Закар-

пат. держ. ун-т]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-1513 А] УДК 378.015.31:62](477) 

1635. Канівець О. М. Професійна підготовка лікаря ветеринарної медици-

ни у Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Канівець Олександр Миколайо-

вич ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2959 А]

 УДК 378.147:636.09](410) 

1636. Ключка С. І. Формування екологічної компетентності студентів техно-

логічного університету засобами природоохоронної діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-

вання" / Ключка Світлана Іванівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-

ського, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3597 А] УДК 378.016:504 

1637. Кобзова С. М. Професійна підготовка фахівців сфери туризму до проек-

тування регіональних маршрутів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кобзова Світлана Ми-

колаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1936 А] 

 УДК 378.147:338.486.2-057.4 

1638. Ковальова Н. С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

використання інноваційних технологій в естетичному вихованні школярів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Ковальова Наталія Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-1942 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

1639. Ковальчук О. С. Психологічні умови формування в технічних універси-

тетах соціальної відповідальності майбутніх інженерів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Екон. психологія; організац. пси-

хологія" / Ковальчук Олена Степанівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психо-

логії ім. Г. С. Костюка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — 

[2012-3608 А] УДК 378.6.015.31:62 

1640. Козак А. В. Формування готовності майбутніх фахівців у сфері міжна-

родних відносин до міжкультурної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Козак Алла 

Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2012-0095 А] УДК 378.015.31:341.238 

1641. Козловський С. О. Медієвістика у Львівському університеті (1784—

1914) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Все-
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світ. історія" / Козловський Сергій Орланович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2012-1945 А] 

 УДК 378.4.016:94"04/14"](477.83-25)"1784/1914" 

1642. Кокарева Е. О. Евристичне навчання як засіб творчого саморозвитку 

майбутніх педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кокарева Елеонора Олексіївна ; Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т "]. — Тернопіль, 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3610 А]

 УДК 378.147:37 

1643. Колодій І. А. Формування професійної компетентності у майбутніх пе-

рекладачів авіаційної галузі на основі інтеграції загальноосвітніх і професійно-

орієнтованих дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Колодій Ілона Анатоліївна ; Нац. 

авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-2823 А] УДК 378.147:81'25:629.73 

1644. Колодницька О. Д. Стимулювання професійного саморозвитку май-

бутнього вчителя гуманітарного профілю засобами проектних технологій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Колодницька Ольга Дмитрівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0424 А] УДК 378.011.3-051:7/9 

1645. Колосова Н. М. Підготовка майбутніх вихователів до педагогічної під-

тримки дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Колосова Наталія Миколаїв-

на ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. 

вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-1165 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2 

1646. Копилова О. М. Формування професійних цінностей студентів у процесі 

навчання педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Копилова Оксана Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Кіровоград, 2012. — 16 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0426 А] УДК 378.147 

1647. Коробчук Л. І. Формування екологічної культури майбутніх фахівців 

машинобудівного профілю у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Коробчук Людмила Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1171 А] 

 УДК 378.091.12:502/504:62 

1648. Короленко К. В. Формування професійної компетентності майбутніх ор-

ганізаторів спортивно-масової та туристської роботи у процесі вивчення фахових 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія та методика проф. освіти" / Короленко Каріна Володимирівна ; Кабінет Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Держ. вищ. навч. 

закл. "Запоріз. нац. ун-т"]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-0214 А] УДК 378.016:338.48 
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1649. Корольова І. І. Естетичне виховання студентів вищих педагогічних нав-

чальних закладів у процесі культуротворчої діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 

Корольова Ірина Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсон. держ. 

ун-т]. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(27 назв). — 100 пр. — [2012-2826 А] УДК 378.147:7 

1650. Коротун О. О. Формування комунікативної компетентності майбутніх 

студентів-іноземців у допрофесійній підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук. : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Коро-

тун Олена Олександрівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — К., 

2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3124 А] 

 УДК 378-054.6 

1651. Косінова О. М. Педагогічна технологія формування естетичної складо-

вої професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Косінова Олена Миколаївна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. 

Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 

2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3627 А]

 УДК 378.147:351.746.1 

1652. Коткова В. В. Формування інформатичних компетентностей майбутніх 

учителів початкових класів у квазіпрофесійній діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Коткова Віра Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1539 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3:004 

1653. Кравець О. Є. Технологія проектування навчальної інформації в процесі 

професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Кравець Олена Євгенівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. 

— Житомир, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-3632 А] 

 УДК 378.091.12 

1654. Кравченко О. І. Управління розвитком дистанційного навчання у педа-

гогічному університеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Кравченко Олена Іванівна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3633 А] УДК 378.6.018.43:37 

1655. Криштоф С. Д. Підготовка майбутніх учителів природничо-математич-

них дисциплін до використання Інтернет-підтримки у процесі навчання старшоклас-

ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія та методика проф. освіти" / Криштоф Світлана Дмитрівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2012-3129 А] УДК 378.011.3-051:5]:004.738..5 

1656. Кузніченко О. В. Формування професійної самосвідомості майбутніх ви-

кладачів-музикантів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Куз-
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ніченко Ольга Василівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Лу-

ганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1970 А]

 УДК 378.147:78 

1657. Кузьма-Качур М. І. Система підготовки студентів педагогічних факуль-

тетів до краєзнавчої роботи у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кузьма-

Качур Марія Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Ін-т педагогіки Нац. 

акад. пед. наук України]. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1189 А] УДК 378.147:908 

1658. Кузьменко П. І. Методика інтегрованого навчання з нарисної геометрії і 

креслення майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кузьменко Павло 

Іванович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка]. — Чернігів, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. 

— [2012-3131 А] УДК 378.016:514.18 

1659. Кулдиркаєва О. В. Професійна підготовка майбутніх учителів музики на 

основі сучасних технологій арт-менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кул-

диркаєва Ольга Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-2242 А] УДК 378.011.3-051:78 

1660. Кучумова Н. В. Розвиток системи вищої медичної освіти у німецько-

мовних країнах (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Кучумова Наталія Володимирівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2012-0790 А] УДК 378:61](494+430+436)"19/20" 

1661. Кушнір І. М. Формування соціокультурної компетентності іноземних 

студентів у процесі навчання російської мови : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кушнір Ірина 

Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Херсон, 

2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0791 А]

 УДК 378.016:811.161.1]-054.6 

1662. Левицька І. М. Формування педагогічного розуміння в майбутніх учи-

телів музики у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Левицька 

Ірина Миколаївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". 

— Одеса, 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-2637 А] УДК 378.011.3-051:78 

1663. Литвинова О. В. Формування культури професійного спілкування у май-

бутніх фахівців аграрного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Литвинова Олена 

Віталіївна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Запоріжжя, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2012-1989 А]

 УДК 378.147 

1664. Лихницький К. В. Розробка технології виробництва активних графіт-

полімерних композицій для хімічних джерел струму : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріа-

лів" / Лихницький Костянтин Володимирович ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. 

— [2011-5755 А] УДК 378.5.067:537.311 

1665. Логвиновська Т. А. Виховання соціальної спрямованості молоді у сту-

дентському середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Логвиновська Тетяна Анатоліївна ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсон. держ. ун-т]. — Умань (Черкас. обл.), 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1561 А]

 УДК 378.015.31 

1666. Локарєва Ю. В. Професійне становлення майбутнього вчителя музики у 

процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ло-

карєва Юлія Валеріанівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. 

— Кіровоград, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-0137 А] УДК 378.011.3-051:78 

1667. Лу Шаньшань. Підготовка вчителів початкової школи в Китайській 

Народній Республіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Лу Шаньшань ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-1210 А] УДК 378.011.3-051:373.3](510) 

1668. Максименко Л. О. Навчання професійно спрямованого англомовного 

діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Максименко 

Людмила Олександрівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2012-3677 А] 

 УДК 378:005-051:811.111 

1669. Максимчук Л. В. Підготовка майбутніх економістів-міжнародників до 

професійної діяльності засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Максимчук Лариса Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3680 А] 

 УДК 378:339.9-051 

1670. Мамчур Н. С. Виховання естетичних смаків у майбутніх філологів засо-

бами народного декоративно-прикладного мистецтва в процесі позааудиторної робо-

ти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія 

та методика виховання" / Мамчур Наталія Сергіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-0839 А] УДК 378.011.3-051:745 

1671. Марків О. Т. Підготовка майбутнього вчителя до формування культури 

здорового способу життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Марків Олександра Тимофіївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1577 А] УДК 378.015.31:613 

1672. Марлова А. С. Формування готовності до опрацювання іншомовної 

фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
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освіти" / Марлова Аліна Сергіївна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", 

[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2012. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0021 А] УДК 378.147:81'243 

1673. Мартинов М. П. Організаційно-правові засади управління юридичною 

освітою в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мартинов Микола Петро-

вич ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). 

— 100 пр. — [2012-1225 А] УДК 378.07:34](477) 

1674. Мартинюк О. В. Професійна підготовка магістрів технічного перекладу 

в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мартинюк Олена Володи-

мирівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — 

Хмельницький, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0844 А]

 УДК 378.22:[81'255.2:6](73) 

1675. Маслюк А. О. Формування професійно-педагогічної компетентності май-

бутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних техноло-

гій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 

та методика проф. освіти" / Маслюк Анна Олексіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Кіро-

воград, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0848 А]

 УДК 378.016:81'243 

1676. Мельник О. П. Формування досвіду музично-просвітницької діяльності 

майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Мельник Ольга Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3358 А] 

 УДК 378.011.3-051:780.616.432 

1677. Мельченко К. Г. Методика формування музично-педагогічних здібнос-

тей майбутнього вчителя музики у процесі постановки дитячих опер : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-

чання" / Мельченко Катерина Григоріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-0860 А] УДК 378.016:78 

1678. Мелюхіна Н. Є. Підготовка магістрів з педагогіки вищої школи до робо-

ти в системі дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мелюхіна Наталія 

Євгеніївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2010 А] УДК 378.22.018.43 

1679. Мовчан Л. В. Професійна підготовка бакалаврів сільського господарства 

в університетах Австралії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мовчан Людмила Володимирів-

на ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0870 А] УДК 378.22:63](94) 

1680. Москаленко О. І. Формування мотивації до професійного спілкування у 

майбутніх пілотів міжнародних авіаліній у процесі вивчення фахових дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Москаленко Олена Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
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Хмельницького, [Держ. льотна акад. України]. — Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1248 А] 

 УДК 378.147:656.071.1 

1681. Москалець М. М. Формування умінь самоконтролю навчальної діяль-

ності студентів першокурсників економічного профілю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Москалець Ми-

хайло Миколайович ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", [Херсон. нац. 

техн. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2661 А] УДК 378.147:33 

1682. Мухіна Г. В. Дидактичні умови реалізації особистісно-орієнтованого 

навчання курсантів вищих юридичних навчальних закладів : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Мухіна Галина 

Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — К., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3718 А] 

 УДК 378.6.02:34 

1683. Надолинська А. С. Формування лексикографічної компетенції у сту-

дентів філологічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Надолинська Анастасія 

Станіславівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 

Одеса, 2012. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-2859 А] УДК 378.147:81'374 

1684. Найда Ю. М. Формування власного стилю викладання музики у сту-

дентів вищих педагогічних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Найда Юрій 

Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2012-

0877 А] УДК 378.016:78 

1685. Негрівода О. О. Підготовка майбутніх учителів до професійно орієнта-

ційної роботи зі старшокласниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Негрівода Олена 

Олексіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Оде-

са, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0460 А]

 УДК 378.091.12:373.5 

1686. Ненько Ю. П. Формування творчої самореалізації курсантів вищих нав-

чальних закладів пожежної безпеки у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Ненько Юлія Петрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького]. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2994 А] 

 УДК 378.015.31:614.84-051 

1687. Несвірська Т. В. Формування загальнокультурної компетентності май-

бутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Несвірська Тетяна Вікторівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Жи-

томир, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2030 А]

 УДК 378.011.3-051:81'243 

1688. Нестеренко О. А. Методика навчання студентів мовних спеціальностей 

другої іноземної мови після англійської : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Нестеренко Олег Афа-

насійович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Дніпро-

петров. ун-т ім. Альфреда Нобеля]. — Одеса, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2012-0880 А] УДК 378.016:81'243 
1689. Обривкіна О. М. Підвищення педагогічної майстерності викладачів 

економічного профілю в системі методичної роботи університету : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Обривкіна Оксана Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" 
Нац. акад. пед. наук України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-0063 А] УДК 378.091.12:005.963]:33 

1690. Огороднійчук І. А. Формування правової компетентності майбутніх ін-

женерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 
та методика проф. освіти" / Огороднійчук Ірина Анатоліївна ; Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 20 с. : табл., схема. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0024 А] УДК 378.147:34 

1691. Олексин А. Г. Ефективність фінансування освітніх інновацій в системі 

вищої освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Олексин Артур Григорович ; Класич. 

приват. ун-т, [Буковин. фін.-екон. ун-т М-ва фінансів України]. — Запоріжжя, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0472 А] 

 УДК 378.014.543(477) 
1692. Ониськів Г. Г. Методика формування виконавських навичок майбутніх 

учителів музики в процесі інструментальної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Ониськів Григорій Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Мелітопол. 

держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1612 А] УДК 378.016:780.071.2-051 

1693. Остапенко С. А. Дидактичні умови формування соціальної компетентності 

студентів філологічних спеціальностей у процесі самостійної навчальної діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія 
навчання" / Остапенко Світлана Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. 

ун-т", Криворіз. пед. ін-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2012-3746 А] УДК 378.035 

1694. Остапчук О. Л. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерно-
го виховання учнів підліткового віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Остапчук Олена 

Леонідівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-2675 А] УДК 378.147:37.035 

1695. Павленко В. О. Огранізаційно-педагогічні умови формування готовності 
майбутнього інженера-педагога до фізичного самовиховання : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихован-

ня" / Павленко Віктор Олексійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Укр. 

інж.-пед. акад.]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2012-3166 А] УДК 378.147:796 

1696. Павлюк В. І. Підготовка майбутніх учителів у системі багаторівневої 

педагогічної освіти в Канаді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Павлюк Вікторія Ігорівна ; Уман. 
держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2998 А] УДК 378.011.3-051 
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1697. Паламарчук Л. М. Формування якостей професійного мовлення у май-

бутніх учителів природничо-математичних дисциплін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Паламарчук Ліна Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 

Тернопіль, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-3748 А] УДК 378.016:[81'276.6:5] 

1698. Панасюк Н. Л. Формування економічних знань в майбутніх інженерів-

педагогів у професійній підготовці вищих технічних навчальних закладів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Панасюк Наталія Леонідівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 

освіти" Нац. акад. пед. наук України, [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 120 пр. — [2012-0896 А] 

 УДК 378.147:33.01 

1699. Панчук А. П. Громадянське виховання студентів педагогічних універси-

тетів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Панчук 

Андрій Паладійович ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 150 пр. — [2012-0483 А] 

 УДК 378.6.015.31 

1700. Пеньков В. І. Формування міжособистісних взаємин курсантів у нав-

чально-виховному процесі вищого навчального закладу системи МВС : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-

вання" / Пеньков Володимир Іванович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3373 А]

 УДК 378.064.3:351.74 

1701. Перова С. В. Розвиток ключових компетентностей майбутніх учителів-

філологів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних 

закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія та методика проф. освіти" / Перова Світлана В'ячеславівна ; Держ. закл. "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2047 А] УДК 378.011.3-051:80 

1702. Петренко М. Б. Формування інтерпретаційних умінь майбутніх учителів 

музики у процесі концертмейстерської підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Петренко Ма-

рина Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-

каренка]. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2012-3760 А] УДК 378.016:78.071.2 

1703. Петренко Т. В. Виховання самоповаги у студентів коледжу в процесі 

навчально-виховної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Петренко Тетяна В'ячесла-

вівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1627 А] УДК 378.015.312 

1704. Письменна Н. О. Формування ціннісно-смислового ставлення до люди-

ни у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін майбутніх працівників право-

охоронних органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Письменна Наталія Олексіївна ; Ін-т 

педагогіки НАПН України. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-0905 А] УДК 378.147:351.74 
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1705. Пірус О. А. Формування професійних компетентностей майбутніх фахів-

ців сфери фізичної культури і спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 

груп населення" / Пірус Ольга Анатоліївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Львів. держ. ун-т фіз. культури]. — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3769 А] 

 УДК 378.147:796.011 

1706. Погребняк О. А. Педагогічні засади корекції моральної поведінки сту-

дентської молоді засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Погреб-

няк Олена Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Полтав. нац. пед. 

ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 100 пр. — [2012-3176 А] УДК 378.015.31:17.022.1 

1707. Полєхіна В. М. Інтегративний підхід у підготовці майбутніх соціальних 

педагогів засобами педагогічного краєзнавства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Полєхіна 

Вікторія Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1639 А]

 УДК 378.013.42-051 

1708. Полупаненко О. Г. Професійна підготовка майбутніх учителів хімії із 

використанням комп'ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Полупаненко 

Олена Геннадіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2052 А]

 УДК 378.011.3-051:54]:004 

1709. Попович Н. Є. Формування готовності до самоосвіти майбутніх учителів 

іноземної мови у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Попович Наталія Єв-

геніївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2012-2057 А] 

 УДК 378.147.041:811'243 

1710. Портян М. О. Формування ділових якостей студентів педагогічних уні-

верситетів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Портян Ма-

рина Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1290 А] 

 УДК 378.147:37 

1711. Примаченко Н. М. Формування маркетингової культури у майбутніх 

вчителів технологій у процесі навчання основ підприємництва : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Примаченко Наталія Миронівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки 

НАПН України, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (29 назв). — 100 пр. — [2012-1292 А] 

 УДК 378.018.8 

1712. Пшенична О. С. Підготовка майбутнього менеджера організацій до за-

стосування інформаційних технологій 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" / Пшенична Олена Станіславівна ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. 

— Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-2066 А] УДК 378.147:005.7]:004 

1713. Радванський А. І. Формування лінгвосоціокультурної компетентності 

майбутніх офіцерів правоохоронних органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Радванський 

Артем Іванович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2012. — 16 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 12—14 (11 назв). — 120 пр. — [2012-3792 А] УДК 378.147:355.23 

1714. Ремез Н. Д. Підготовка вчителів гуманітарних дисциплін у післядиплом-

ній освіті до тестового оцінювання навчальних досягнень учнів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Ремез Наталія Дмитрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-0505 А] УДК 378.046-021.68 

1715. Решетова І. А. Організаційно-педагогічна діяльність вчених рад вітчиз-

няних вищих педагогічних навчальних закладів другої половини ХХ ст. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Решетова Ірина Анатоліївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка", [Слов'ян. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2012. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2072 А] УДК 378.091(477)"19" 

1716. Розумна Т. С. Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальнос-

тей до організації інтерактивної взаємодії з учнями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Розумна 

Тетяна Сергіївна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2012. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-3385 А] 

 УДК 378.011.3-051:7/9 

1717. Романюк Ю. В. Методика формування у майбутніх фахівців з інженер-

ної механіки читацької англомовної компетенції з використанням навчального веб-

сайту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Тео-

рія та методика навчання" / Романюк Юлія Вікторівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 

2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3387 А]

 УДК 378.147:811.111 

1718. Руденко Н. В. Формування міжособистісних взаємин студентів вищих 

технічних навчальних закладів у позанавчальній виховній роботі на засадах гендерного 

підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Тео-

рія та методика виховання" / Руденко Наталія Всеволодівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). 

— 100 пр. — [2012-3804 А] УДК 378.015.31:316.47 

1719. Салівон О. В. Підготовка майбутніх учителів до організації спортивно-

масової роботи у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Салівон Олександр 

Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, 

Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. 

Юрія Бугая]. — Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-3389 А] УДК 378.011.3-051:796 

1720. Сахневич І. А. Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій 

у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Сахневич Інна Андріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — 

К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0951 А]

 УДК 378.091.214:004:622.276 

1721. Світайло С. В. Формування фахової компетентності майбутніх учителів 

музики у процесі диригентсько-хорової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Сві-

тайло Світлана Валеріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Київ. нац. ун-т куль-

тури і мистецтв]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-0954 А] УДК 378.011.3-051:78.071.2 

1722. Северіна Т. М. Ціннісна детермінація особистісного самовдосконалення 

студентів у навчально-виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та 

методика виховання" / Северіна Тетяна Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Умань (Черкас. обл.), 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1316 А]

 УДК 378.091.2.041(477) 

1723. Сєргєєва О. В. Професійна підготовка перекладачів в університетах Великої 

Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія та методика проф. освіти" / Сєргєєва Оксана Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Черкаси, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3818 А] 

 УДК 378.4.016:81'25-051](410) 

1724. Слабко В. М. Підготовка майбутніх учителів технологій до навчання ос-

нов дизайну у профільній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Слабко Володимир Миколайо-

вич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0540 А] УДК 378.091.12:658.512.2 

1725. Слюсаренко М. А. Задачний підхід у навчанні природничих дисциплін у 

педагогічному університеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Слюсаренко Микола Анатолійович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0964 А]

 УДК 378.147:5 

1726. Совва С. М. Формування міжнародної правової культури майбутніх 

офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Совва Сергій Миколайович ; Держ. 

прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Бог-

дана Хмельницького. — Хмельницький, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-3834 А] УДК 378.016:341]:351.746.1-051 

1727. Соколовська Л. А. Розвиток освітнього процесу в колегіумах України 

(ХVІІІ — початок ХІХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Соколовська Лариса 

Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0968 А] УДК 378(477)"17/18" 

1728. Соловей В. В. Технологічна підготовка майбутніх учителів трудового 

навчання у процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Соловей 
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Віктор Володимирович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Нац. акад. пед. наук 

України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-2287 А] УДК 378.011.3-051:373.091.33-027.22 

1729. Сологуб В. Д. Формування професійної готовності майбутнього вчителя 

музики до самостійного вивчення інструментальних творів : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Сологуб Вікторія Даріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Рес-

публіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Миколаїв. держ. 

ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-3398 А] УДК 378.011.3-051:78 

1730. Спіліоті О. В. Формування музично-інтонаційного мислення майбутніх 

учителів музики у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Спіліоті Олена 

Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ніжин. держ. ун-т ім. Мико-

ли Гоголя]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-2712 А] УДК 378.147:78 

1731. Стаднік О. В. Педагогічні умови адаптації працівників Державтоінспек-

ції МВС України до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Стаднік Олег 

Вікторович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3220 А] 

 УДК 378.351.811.12 

1732. Старокожко О. М. Формування готовності до удосконалення професій-

ного рівня майбутніх учителів в умовах безперервної освіти : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Старокожко Ольга Миколаївна ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", 

[Бердян. держ. пед. ун-т]. — Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0546 А] УДК 378.046 

1733. Стаханська О. О. Системно-аналітичне обґрунтування впровадження 

інноваційних методик в медичній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Стахан-

ська Ольга Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післяди-

плом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського"]. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-0548 А] УДК 378.091.2:61 

1734. Таама Аль Атабі Аяд Хаяві. Формування професійно-художньої куль-

тури майбутніх учителів образотворчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Таама 

Аль Атабі Аяд Хаяві ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсько-

го". — Одеса, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-2483 А] УДК 378.011.3-051:75 

1735. Тарасова В. В. Формування риторичної культури майбутніх фахівців 

дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Тарасова Віталія Віталіїв-

на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2292 А] УДК 378.147:808.5 
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1736. Тимко Ю. Г. Методична система формування професійно орієнтованої 

евристичної діяльності майбутнього вчителя математики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Тим-

ко Юлія Григорівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донец. нац. ун-т]. 

— Черкаси, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — 

[2012-0073 А] УДК 378.011.3-051:51 

1737. Ткаченко Л. М. Розвиток інтелектуально-творчих здібностей обдарова-

ної молоді в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ткаченко Лідія Мико-

лаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2012. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1693 А] 

 УДК 378.4.091.212.3(73) 

1738. Товчигречка Л. В. Двомовна освіта в університетах США (кінець ХХ — 

початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Товчигречка Леся Вікторів-

на ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3245 А] УДК 378:81'246.2](73)"1963/2011" 

1739. Толков О. С. Формування психологічної готовності персоналу вищої 

школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. 

психологія" / Толков Олександр Сергійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пси-

хології ім. Г. С. Костюка. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2012-2493 А] УДК 378.011.3-051:33 

1740. Торган М. М. Підготовка менеджерів освіти до здійснення контрольно-

діагностичних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Торган Маріанна Миколаївна ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 

21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0569 А]

 УДК 378.016:005-051 

1741. Тракоша Ю. Ю. Підготовка майбутніх учителів української мови та 

літератури до організації художньо-естетичної діяльності учнів основної школи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Тракоша Юлія Юхимівна ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". 

— Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-3246 А] УДК 378.011.3-051:811.161.2 

1742. Троценко О. Я. Педагогічне моделювання професійної підготовки май-

бутніх учителів іноземної мови початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Троцен-

ко Ольга Ярославівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-

силя Стефаника]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-2129 А] УДК 378.011.3-051:811.111 

1743. Туржанська О. С. Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості 

підготовки майбутніх учителів математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Туржанська 

Оксана Степанівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Він-

ниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-

0992 А] УДК 378.014.6:51 
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1744. Тюріна Д. М. Формування вмінь моделювання у студентів вищих еко-

номічних навчальних закладів у процесі самостійної навчальної діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 

Тюріна Діна Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2012-2137 А] 

 УДК 378.041 

1745. Удалова О. Ю. Професійна адаптація жіночої молоді у навчально-вихов-

ному процесі вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Удалова Олена Юріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2012-1700 А]

 УДК 378.091.212-055.2 

1746. Удовіченко Г. М. Формування предметних компетентностей студентів 

філологічних спеціальностей у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 

Удовіченко Ганна Михайлівна ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", 

[Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1701 А] УДК 378.147 

1747. Усачик Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх офі-

церів-прикордонників у процесі стажування в органах Державної прикордонної 

служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Усачик Надія Михайлівна ; Держ. 

прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Бог-

дана Хмельницького. — Хмельницький, 2011. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-2296 А] УДК 378:355.233(477) 

1748. Фаст О. Л. Формування педагогічної самоефективності майбутніх учи-

телів початкових класів у професійній підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Фаст 

Ольга Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-2498 А] УДК 378.011.3-051 

1749. Фещенко Г. В. Підготовка педагогічних кадрів до краєзнавчої роботи в 

школі (20—30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Фещенко Галина 

Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-1001 А] УДК 378.016:908]"19" 

1750. Фурман Т. Ю. Формування професійної компетентності у майбутніх фахів-

ців економіки та підприємництва в процесі вивчення економічних дисциплін : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Фурман Тарас Юрійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 130 пр. — [2012-3254 А] 

 УДК 378.147:33-051 

1751. Фурсикова Т. В. Формування готовності майбутніх учителів образо-

творчого мистецтва до застосування комп'ютерної графіки у професійній діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
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методика проф. освіти" / Фурсикова Тетяна Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. 

ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (33 назви). — 100 пр. — [2012-1709 А] УДК 378.147:004.92 

1752. Фуштей О. В. Формування професійної компетентності майбутніх учи-

телів фізики засобами мультимедіа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Фуштей Оксана Ва-

силівна ; Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-0589 А] 

 УДК 378.016:53 

1753. Холостенко Ю. В. Формування у майбутніх учителів початкових класів 

готовності до організації дизайнерської діяльності учнів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Холостенко Юлія Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Вин-

ниченка. — Кіровоград, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 

[2012-1715 А] УДК 378.147:373.3 

1754. Хоменко В. В. Підготовка майбутніх менеджерів освіти у вищих нав-

чальних закладах Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Хоменко Вікторія Володи-

мирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. нац. ун-т]. — Луганськ, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1005 А] 

 УДК 378-057.17(44) 

1755. Хуан Їн. Психологічні особливості розвитку візуального мислення у сту-

дентів музичних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Хуан Їн ; Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18 (3 назви). — 100 пр. — [2012-1718 А] УДК 378.013.77:78 

1756. Целих О. С. Підготовка майбутніх учителів предметів гуманітарного 

циклу до застосування навчальних програмних засобів у професійній діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Целих Олена Сергіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 

ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-2732 А] УДК 378.011.3-051 

1757. Церклевич В. С. Соціально-педагогічні умови інтеграції студентів з об-

меженими функціональними можливостями у групу однокурсників вищого нав-

чального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Церклевич Вікторія Сергіївна ; Ін-т пробл. вихо-

вання НАПН України. — К., 2012. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-0595 А] УДК 378.013.42-056.2 

1758. Цзян Хепін. Формування професійної компетентності майбутнього вчи-

теля музики у процесі самостійної навчальної діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Цзян Хепін ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Оде-

са, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2503 А] 

 УДК 378.011.3-051:78.07 

1759. Чернєга О. А. Формування професійної компетентності бакалавра-ви-

кладача практичного навчання в галузі економіки у вищому навчальному закладі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Чернєга Олена Анатоліївна ; Кабінет Міністрів України, 
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Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — 

Бердянськ (Запоріз. обл.), 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

150 пр. — [2012-3004 А] УДК 378.22:33 

1760. Черних І. О. Лінгводидактичні умови розвитку мовленнєвої компетент-

ності майбутніх лікарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Черних Ірина Олександрівна ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — 

К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0235 А] 

 УДК 378.016:811.161.2 

1761. Чжан Яньфен. Методика вокальної художньо-виконавської підготовки 

майбутніх учителів музики в університетах України і Китаю : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Чжан Яньфен ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-2304 А] УДК 378.011.3-051:784.9](477+510) 

1762. Шаповал О. А. Формування професійно-пізнавального інтересу май-

бутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Шаповал Олена Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3266 А] 

 УДК 378.015.31:355.23 

1763. Шацька О. П. Розвиток вищої педагогічної освіти в Китаї (70-ті рр. ХХ — 

початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шацька Оксана Петрівна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1732 А] УДК 378(510)"197/200" 

1764. Швець О. А. Творчий розвиток фахівця з дизайну на засадах компетент-

нісного підходу у процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] "Теорія та методика проф. освіти" / Швець Олена 

Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. наук.-

практ. центр проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України]. — Вінниця, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-0199 А] 

 УДК 378.091.12:005.963]:7.012 

1765. Шевніна Л. Є. Формування жанрової компетенції в англійському діло-

вому писемному мовленні майбутніх менеджерів туризму : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шев-

ніна Лариса Євгеніївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського", [Класич. приват. ун-т]. — Одеса, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1734 А] УДК 378.147:811.111 

1766. Шеремет Л. А. Порівняльний аналіз впровадження настанов Болонсько-

го процесу в Україні та Німеччині : (філософ. аспект) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Шеремет 

Любов Анатоліївна ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. — К., 2012. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17. — 110 пр. — [2012-2311 А] УДК 378.014.25(477+430) 

1767. Щирбул О. М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до 

організації технічної творчості учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Щирбул Олександр Миколайович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Кіро-
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воград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Умань (Черкас. обл.), 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3020 А] 

 УДК 378.011.3-051:62 

1768. Юрейко П. С. Медієвістичні студії у Львівському університеті в між-

воєнний період (1919—1939) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Юрейко Павло Степанович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. 

— 120 пр. — [2012-2319 А] УДК 378.4(477.83-25):001.89:94]"1919/1939" 

1769. Яковлєва М. Л. Формування загальнокультурної компетентності студентів 

економічних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Яковлєва Марина Леонідівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка. — Кіровоград, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3029 А] УДК 378.015.31 

1770. Янишин О. К. Формування комунікативних умінь майбутніх документо-

знавців засобами медіаосвітніх технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Янишин Ольга 

Каролівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 150 пр. — [2012-1755 А] 

 УДК 378.147:[004+316.77 

1771. Яренчук Л. Г. Формування творчого потенціалу майбутніх учителів тех-

нологій у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Яренчук Людмила 

Георгіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Ізмаїл. 

держ. гуманіт. ун-т]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-0037 А] УДК 378.147 

39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

На ступінь доктора 

1772. Микитенко О. О. Поховальні плачі у балканослов'янській фольклорній 

традиції: прагматика і семантика тексту. Етнопоетичні константи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.07 "Фольклористика" / Мики-

тенко Оксана Олегівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етно-

логії ім. М. Т. Рильського. — К., 2012. — 44 с. — Бібліогр.: с. 37—42 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-3698 А] УДК 393.94:811.163'37 

1773. Сілецький Р. Б. Традиційна будівельна обрядовість українців : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Сілецький 

Роман Броніславович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т 

народознав., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2012. — 31 с. — Бібліогр.: 

с. 26—29 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2101 А] УДК 39:728] 

На ступінь кандидата 

1774. Веліулаєва Е. І. Етнокультурні традиції як основа самоідентифікації 

кримських татар (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.04 "Укр. культура" / Веліулаєва Ельвіра 

Ісметівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Х., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2559 А] 

 УДК 39(4779)"19/20" 
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1775. Гаук А. І. Сакральний простір у релігійно-міфологічних уявленнях ран-

ніх слов'ян на території України (VI—Х ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Гаук Антон Ігорович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (4 назви) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-2569 А] УДК 39(477)(5/09" 

1776. Гілевич І. Я. Польові етнографічні дослідження Полісся України (друга 

половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Гілевич Ігор Ярославович ; НАН України, Ін-т 

українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 

— Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0342 А]

 УДК 39(477.41/.42)"19/20" 

1777. Збир І. М. Збірник "Покуття" Оскара Кольберґа: історія створення, фольк-

лорні жанри, рецепції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Збир Ірина Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2384 А]

 УДК 398(477.86/.87)"18/19" 

1778. Коцур Ю. О. Трансформація традиційної етнокультури Роменщини в 

кінці 20-х — 30-х роках ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Коцур Юлія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2012-0772 А] УДК 39(477.52)"19" 

1779. Кулик С. А. Образ України в британських Інтернет-ЗМІ : (за матеріа-

лами веб-сайтів газ. "The Times", "The Guardian", "The Independent") : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. 

соц.-комунікац. технології" / Кулик Світлана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т журналістики, [Галиц. ін-т ім. В. Чорновола]. — К., 2012. — 16 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2012-2416 А] 

 УДК 39(477):004.738.5(410) 

1780. Остапюк О. О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та на-

ціональна традиція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Остапюк Олена Онуфріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1265 А] УДК 398.8 

1781. Петрова О. В. Персональні святкові дати в обрядових традиціях насе-

лення Одещини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.05 "Етнологія" / Петрова Олена Валентинівна ; НАН України, Ін-т мистецтво-

знав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. 

Мечникова]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-

3762 А] УДК 392(477.74) 

1782. Санченко А. Ю. Розвиток українознавства в Україні (1991—2011 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 09.00.12 "Україно-

знавство" / Санченко Анна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. НДІ 

українознав. та всесвіт. історії]. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 

(5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1666 А] УДК 394(477)"1991/2011" 

1783. Тарнавський Р. Б. Толока та супряга в громадському побуті селян Півден-

но-Західного історико-етнографічного регіону України: культурно-генетична проб-

лема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етно-
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логія" / Тарнавський Роман Богданович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'я-

кевича, Ін-т народознав., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1689 А] УДК 394.2(477.8) 

1784. Чибирак С. В. Розвиток етнографічної науки в Наддніпрянській Україні 

у 60—80 роках ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.05 "Етнологія" / Чибирак Світлана Вікторівна ; НАН України, Ін-т 

мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3264 А] 

 УДК 39:001](477.4)"1860/1889" 

1785. Шевчук В. В. Легенди та перекази Поділля: мотиви, поетика : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористи-

ка" / Шевчук В'ячеслав Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2749 А] 

 УДК 398.2(477.43) 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

1786. Балджи М. Д. Концептуальні засади та організаційно-економічне забез-

печення регулювання комплексного природокористування : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і 

охорони навколиш. середовища" / Балджи Марина Дмитрівна ; НАН України, Ін-т 

пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. екон. ун-т]. — Одеса, 2011. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (54 назви). — 100 пр. — [2012-1844 А] 

 УДК 502.171:338.246 

На ступінь кандидата 

1787. Андрейчук Ю. М. Геоінформаційне моделювання стану басейнових си-

стем : (на прикл. притоки Дністра р. Коропець) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. 

природ. ресурсів" / Андрейчук Юрій Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

— Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2012-2524 А]

 УДК 502.51(282.247.314) 

1788. Атаєв С. В. Бальна оцінка впливу на навколишнє середовище гідротех-

нічних споруд з врахуванням ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Атаєв Сергій Вікторович ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва та архіт., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0646 А] 

 УДК 502.17:627.132 

1789. Бєлоконь К. В. Підвищення ефективності інтерметалідних каталізаторів 

для забезпечення екологічної безпеки викидів, що містять оксид вуглецю та вугле-

водні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Бєлоконь Каріна Володимирівна ; М-во екології та природ. ресурсів 

України, Укр. НДІ екол. пробл., [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1776 А] УДК 502.17:66.097 
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1790. Бєляєва Г. Є. Управління еколого-економічним потенціалом промисло-

вих підприємств на основі механізму ресурсозбереження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бєляєва 

Ганна Євгенівна ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — 

Бердянськ (Запоріз. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). 

— 100 пр. — [2012-1055 А] УДК 502.17:622.333 

1791. Бут Ю. С. Формування спільної екологічної політики Європейського 

Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бут Юрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-2553 А] УДК 502.1:061.1ЄС 

1792. Войцехович А. О. Водоростевий компонент лишайників Карадазького 

природного заповідника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Войцехович Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

ботаніки ім. М. Г. Холодного. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-1428 А] УДК 502.211:582.29(477.75-751.2) 

1793. Желновач Г. М. Оцінка якості та підвищення екологічної безпеки при-

дорожнього простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Желновач Ганна Миколаївна ; М-во екології та 

природ. ресурсів України, Укр. НДІ екол. пробл., [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. 

— Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-2378 А] УДК 504.5:656.11 

1794. Зацарінна Ю. О. Екологічне обґрунтування фіторемедіації забруднених 

трифлураліном ґрунтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Зацарінна Юлія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3558 А] УДК 631.45:632.95 

1795. Іванова Г. М. Геоекологічний стан вод та донних осадів бухт і заток Чо-

рного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 

04.00.10 "Геологія океанів і морів" / Іванова Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

геол. наук. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. 

— [2012-2389 А] УДК 504.5:551.35](262.5) 

1796. Качинська В. В. Структурно-функціональна організація консорцій Ulmus 

laevis Pall. i Populus nigra L. в умовах промислових ділянок Криворіжжя : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Качин-

ська Вікторія Володимирівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. 

екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т", 

Криворіз. ботан. сад НАН України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2012-1150 А] УДК 502.7:504.6(477.63-21) 

1797. Кваковська І. М. Флора Ужанського національного природного парку, її 

аналіз та охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.05 "Ботаніка" / Кваковська Інна Михайлівна ; НАН України, Ін-т ботаніки 

ім. М. Г. Холодного, [Держ. природознав. музей НАН України]. — К., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. — [2012-3580 А] 

 УДК 502.211:581.9](477.87-751.3) 

1798. 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-
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силівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. 

освіти та упр., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2397 А] 

 УДК 504.5:628.316.12:665.7 

1799. Кобріна Н. В. Екологічна безпека при навантаженні й розвантаженні 

сипких матеріалів у портах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Кобріна Наталія Віталіївна ; Кременчуц. нац. ун-т 

ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2012-1522 А] 

 УДК 504.1:628.511.133 

1800. Кравченко М. В. Розробка функціональної технології підготовки питної 

води на основі вдосконалення баромембранних процесів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Кравченко Марина 

Василівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0774 А] УДК 502.51(28):628.16.06 

1801. Матухно О. В. Підвищення екологічної безпеки процесів регенерації та 

нейтралізації відпрацьованих кислотних електролітів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Матухно Олена 

Вікторівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Укр. НДІ екол. пробл., [Нац. 

металург. акад. України]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 120 пр. — [2012-2008 А] УДК 504.5:544.018.4 

1802. Паньковська Г. П. Екологічні особливості вирощування овочевої про-

дукції на радіоактивно забруднених присадибних ділянках Полісся : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Паньковська 

Галина Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокорис-

тування. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-0484 А] УДК 631.438:635.1/.8 

1803. Ролік І. Л. Вплив виробництва цирконію для ядерного паливного циклу 

України на екологічну безпеку навколишнього середовища та людини : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Ролік 

Ірина Леонідівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Укр. НДІ екол. пробл., 

[Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — Х., 2012. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1658 А] 

 УДК 504.5:628.4.047 

1804. Сегеда С. О. Екологічна оцінка стану навколишнього природного сере-

довища в районі розташування ВП "Южно-Українська АЕС" : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Сегеда 

Світлана Олександрівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Укр. НДІ екол. 

пробл. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-2278 А] УДК 502.17(477) 

1805. Стокалюк О. В. Комплекс заходів для забезпечення екологічної безпеки 

від забруднених органічними розчинниками стічних вод : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Стокалюк Олег 

Володимирович ; Сум. держ. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Суми, 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2480 А] 

 УДК 502.17:504.5:628.3 

1806. Титко Р. Екологічні аспекти енергозабезпечення фермерських госпо-

дарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-
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логія" / Титко Ришард ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Полтав. держ. аграр. акад., Об-ня шк. електр. № 1 м. Краків]. 

— К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (31 назва). — 

100 пр. — [2012-1692 А] УДК 502.17:[658.264:631.22 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь доктора 

1807. Бедратюк Л. П. Класична теорія інваріантів та локально нільпотентні 

диференціювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Бедратюк Леонід Петрович ; Хмельниц. 

нац. ун-т. — Хмельницький, 2012. — 30 с. — Бібліогр.: с. 23—25 (27 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-0242 А] УДК 512.62 

На ступінь кандидата 

1808. Гринів О. С. Вільні та універсальні об'єкти в категорії топологічних ін-

версних напівгруп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Гринів Олена Степанівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3504 А] УДК 512.53 

1809. Друшляк М. Г. Групи з обмеженнями на норми заданих систем підгруп : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Ал-

гебра і теорія чисел" / Друшляк Марина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2798 А] УДК 512.544 

1810. Пипка О. О. Вивчення впливу узагальнено пронормальних підгруп на 

будову деяких класів груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Пипка Олександр Олександрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — 

К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-2449 А] УДК 512.544 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 

1811. Ананенко Т. А. Конструювання обвідних поверхонь однопараметричної 

множини площин та побудова їх розгорток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Ананенко Те-

тяна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України Кабінету Міністрів України]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1365 А] УДК 514.172 

1812. Воскресенська С. М. Моделювання потоків відбитих і заломлених 

сонячних променів при рівномірному розподілі енергії стосовно створення фо-

тоелектричних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Воскресенська Світлана Ми-

колаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. 

— К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2012-1431 А] УДК 514.18 
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1813. Зарічний І. М. Асимптотичні властивості однорідних метричних просторів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія і 

топологія" / Зарічний Ігор Михайлович ; НАН України, Ін-т математики, [Ін-т при-

клад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Львів, 2012. — 12, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 11 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-1133 А] УДК 514.14/.15+515.1 

1814. Зубрілін К. М. Сплощуючі властивості дифеоморфізмів дотичних розша-

рувань, що індукуються геодезичними, конциркулярними і голоморфно-проектив-

ними дифеоморфізмами баз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія і топологія" / Зубрілін Костянтин Михайлович ; 

НАН України, Ін-т математики, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2387 А] 

 УДК 514.76 

1815. Конопацький Є. В. Геометричне моделювання алгебраїчних кривих та їх 

використання при конструюванні поверхонь у точковому численні Балюби-Найди-

ша : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "При-

клад. геометрія, інж. графіка" / Конопацький Євген Вікторович ; М-во аграр. по-

літики та продовольства України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь 

(Запоріз. обл.), 2012. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—24. — 100 пр. — [2012-1952 А]

 УДК 514.18 

1816. Коровіна І. О. Конструювання поверхонь сталої середньої кривини за 

заданими лініями інциденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Коровіна Ірина Олек-

сандрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України Кабінету Міністрів України]. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1533 А] УДК 514.18 

1817. Самчук В. П. Дискретне моделювання хвилястих поверхонь покриття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. 

геометрія, інж. графіка" / Самчук Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і ар-

хіт., [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-1665 А] УДК 514.18 

1818. Свинаренко Д. М. Геометричні моделі та методи ідентифікації просто-

рових розподілів яскравості растрових фотограмметричних зображень : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, 

інж. графіка" / Свинаренко Дмитро Миколайович ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-2095 А] УДК 514.18 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

1819. Бєляєв О. В. Аналітичні властивості розв'язків гамільтонових систем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Дифе-

ренц. рівняння" / Бєляєв Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т приклад. 

математики і механіки, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Донецьк, 2012. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (23 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3291 А] 

 УДК 517.91 
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1820. Бокало М. М. Задачі без початкових умов для еволюційних рівнянь 

першого порядку за часовою змінною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Бокало Микола Михайлович ; 

НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-

ка]. — Донецьк, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (36 назв). — 100 пр. — 

[2012-0042 А] УДК 517.9 

1821. Гайвась Б. І. Математичне моделювання процесу сушіння пористих тіл з 

врахуванням кінетики фазових переходів та деформацій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-

ди" / Гайвась Богдана Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Ін-т приклад. пробл. 

механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Львів, 2012. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (47 назв). — 150 пр. — [2012-2349 А] 

 УДК 517.958:674.047 

1822. Проскурін Д. П. Деформації CCR: зображення та обгортуючі С*-алгебри : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Проскурін Данило Павлович ; НАН України, Ін-т математики, [Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (29 назв). — 

120 пр. — [2012-0264 А] УДК 517.98 

1823. Савчук В. В. Екстремальні задачі теорії наближення голоморфних функцій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Савчук Віктор Васильович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2012. — 

41 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 34—38 (41 назва). — 130 пр. — [2012-0946 А] 

 УДК 517.5 

1824. Щоголев С. А. Деякі задачі теорії коливань для диференціальних систем, 

які містять повільно змінні параметри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Щоголев Сергій Авенірович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2012. — 

32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (52 назви). — 100 пр. — [2012-3021 А] УДК 517.9 

На ступінь кандидата 

1825. Афанасьєва О. С. Гранична поведінка відображень зі скінченним 

спотворенням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Афанасьєва Олена Сергіївна ; НАН України, Ін-т 

приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-1051 А] УДК 517.518.17 

1826. Балакірєва О. Г. Стабілізація вікового складу популяції в рамках неод-

норідної моделі Леслі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Балакірєва Олександра Ген-

надіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-1380 А] УДК 517.9:577.35 

1827. Виговська І. Ю. Комбінаторні теореми та критерії опуклості для уза-

гальнено опуклих множин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Виговська Ірина Юріївна ; НАН України, Ін-т ма-

тематики. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-2344 А] УДК 517.5 

1828. Волошин Г. А. Нарізно неперервні відображення і теорія наближень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
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аналіз" / Волошин Галина Аркадіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1429 А]

 УДК 517.51:517.98 

1829. Голощапова Н. І. Диференціальні оператори з локальними точкови-

ми взаємодіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Голощапова Наталія Іванівна ; НАН Украї-

ни, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2012. — 21 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2572 А] УДК 517.937 

1830. Жеребко Т. М. Рівномірне наближення аналітичних функцій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / 

Жеребко Тетяна Михайлівна ; НАН України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 

— [2012-2379 А] УДК 517.5 

1831. Ломако Т. В. До теорії екстремальних задач для відображень зі скінчен-

ним спотворенням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Ломако Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-2645 А] УДК 517.5 

1832. Мітіна І. В. Чисельне моделювання електромагнітних полів в відкритих 

та закритих резонаторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Мітіна Ірина Воло-

димирівна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2993 А] УДК 517.968:519.6 

1833. Новак І. Г. Асимптотична поведінка та коливність розв'язків стоха-

стичних рівнянь Іто : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Новак Ірина Григорівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. 

— [2012-2864 А] УДК 517.9 

1834. Олевська Ю. Б. Про спектри інтегральних операторів в просторах функ-

цій багатьох змінних та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Олевська Юлія Борисівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара", [Ін-т математики НАН 

України]. — Дніпропетровськ, 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 

130 пр. — [2012-3736 А] УДК 517.5 

1835. Олексієнко М. В. Класи Харді, породжені унітарними представленнями 

локально компактних груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Олексієнко Михайло Володимирович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т приклад. пробл. 

механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Івано-Франківськ, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-2261 А] УДК 517.98 

1836. Панасенко Є. В. Нормально розв'язні крайові задачі для звичайних ди-

ференціальних рівнянь у банаховому просторі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Панасенко Євген Ва-

лерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2012. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0481 А] УДК 517.9 

1837. Петренко С. М. Умови існування мір Гіббса для нескінченних систем 

взаємодіючих частинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
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[спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Петренко Сергій Миколайович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-0492 А] УДК 517.9 

1838. Погребицька Г. М. Асимптотико-чисельний метод розв'язання задач 

теплообміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Погребицька Ганна Ми-

хайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1636 А] 

 УДК 517.928:536.24 

1839. Поліщук Д. О. Властивості розв'язків ієрархій квантових еволюційних 

рівнянь для кореляційних операторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Поліщук Денис Олегович ; НАН 

України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 17 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0916 А] 

 УДК 517.9+531.19 

1840. Процик Ю. С. Дослідження асимптотичних властивостей субгармоній-

них функцій методом сферичних гармонік : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Процик Юрій Степанович ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0929 А] УДК 517.57 

1841. Савка І. Я. Нелокальні крайові задачі для рівнянь із частинними похід-

ними, коефіцієнти яких належать многовидам : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Савка Іван Яро-

славович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т приклад. пробл. механіки і матема-

тики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0942 А] УДК 517.95 

1842. Семенюк С. А. Флуктуації стохастичних динамічних систем з дифузій-

ними та імпульсними збуреннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Семенюк Сергій 

Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. 

— К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2703 А] 

 УДК 517.9 

1843. Тупкало І. С. Задача Коші та нелокальні за часом задачі для еволюцій-

них рівнянь з операторами Бесселя нескінченного порядку : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Тупка-

ло Іван Степанович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1699 А] УДК 517.956 

1844. Холоменюк В. А. Незалежні випадкові величини і підпростори просторів 

вимірних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Холоменюк Віолетта Андріївна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-2149 А] УДК 517.982 

1845. Цвір Ж. А. Квантові кінетичні нелінійні рівняння : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Цвір Жанна 

Анатоліївна ; НАН України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 

— К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-1720 А] УДК 517.9 
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1846. Шатковська К. В. Асимптотичне інтегрування вироджених сингулярно 

збурених систем лінійних диференціальних рівнянь із запізненням аргументу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. 

рівняння" / Шатковська Катерина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2012-0612 А] УДК 517.928 

1847. Шепельська В. Д. Властивість Даугавета та деякі її узагальнення : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Шепельська Варвара Дмитрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 

2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2511 А] 

 УДК 517.982.22 

1848. Шрам В. В. Множини робастної стійкості та стабілізація сімей ди-

намічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Шрам Віталій Вікторович ; НАН України, Ін-т 

математики. — К., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-1747 А] УДК 517.93 

1849. Яременко М. І. Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Дифе-

ренц. рівняння" / Яременко Микола Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Нац. техн. ун-т України "КПІ"]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 120 пр. — [2012-2519 А] УДК 517.986+517.947 

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів 

На ступінь кандидата 

1850. Мироненко О. В. Розробка методів і алгоритмів розв'язування задач Т-фак-

торизації повних графів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Мироненко 

Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2012. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2012-2990 А] 

 УДК 519.1 

1851. Петренюк Д. А. Методи розв'язання задачі розкладу повних графів на під-

графи : [автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец.] 01.05.01 "Тео-

рет. основи інформатики та кібернетики" / Петренюк Дмитро Анатолійович ; НАН 

України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1280 А] УДК 519.1 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

1852. Александрова О. В. Симетрійний аналіз систем стохастичних диферен-

ціальних рівнянь Іто : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Александрова Ольга Ва-

леріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 150 пр. — [2012-2523 А] УДК 519.21 

1853. Войтюк І. Ф. Структурна ідентифікація різницевих операторів методами 

аналізу інтервальних даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Войтюк Ірина Федорівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 150 пр. — [2012-0679 А] УДК 519.24 
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1854. Єршов А. В. Граничні теореми для випадкових ламаних : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей 

та мат. статистика" / Єршов Андрій Владиславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2596 А]

 УДК 519.21 

1855. Жмихова Т. В. Аналіз діяльності та вибір оптимальних стратегій для 

страхової компанії, що працює на фінансовому ринку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. 

рішень" / Жмихова Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-2380 А] УДК 519.21 

1856. Зубченко В. П. Властивості розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь 

із випадковими коефіцієнтами, неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія 

ймовірностей та мат. статистика" / Зубченко Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. 

— [2012-1910 А] УДК 519.21 

1857. Петрова А. Ю. Спектральні зображення векторних нестанціонарних 

випадкових процесів та послідовностей та їх моделювання за спектром : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 "Мат. 

моделювання та обчисл. методи" / Петрова Анжела Юріївна ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки, [Харків. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Х., 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1628 А] УДК 

519.21 

1858. Репетацька Г. С. Асимптотичні властивості оцінки ортогональної рег-

ресії в нелінійних моделях з похибками вимірювань : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статисти-

ка" / Репетацька Галина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0933 А]

 УДК 519.21 

1859. Чілікіна Т. В. Умовні задачі комбінаторної оптимізації на вершинно 

розташованих множинах та їх розв'язування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / 

Чілікіна Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [ВНЗ 

Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1018 А] УДК 519.212.2:519.85 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 

1860. Лазурчак І. І. Функціонально-дискретні методи розв'язування крайових 

задач та їх реалізація засобами комп'ютерної математики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчисл. математика" / Лазурчак 

Ігор Іванович ; НАН України, Ін-т математики, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка]. — К., 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (35 назв). — 120 пр. — 

[2012-0058 А] УДК 519.63:517.954 

1861. Литвин В. В. Методи та засоби побудови інтелектуальних систем під-

тримки прийняття рішень на основі адаптивних онтологій : автореф. дис. на здобуття 



   

 
233 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. ма-

шин і систем" / Литвин Василь Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34 (67 назв). — 100 пр. — [2012-3138 А]

 УДК 519.7:004.89 

1862. Шахно С. М. Різницеві та параметричні ітераційні методи для розв'я-

зування нелінійних задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Шахно Степан Ми-

хайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 

— К., 2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2012-0613 А] УДК 519.6 

На ступінь кандидата 

1863. Астіоненко І. О. Моделі наближення функцій багатопараметричними 

поліномами серендипової сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Астіоненко Ігор 

Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Херсон. нац. техн. ун-т]. 

— Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-1374 А] УДК 519.652 

1864. Брюховецький О. Б. Обчислювальні методи обробки даних для вияв-

лення об'єктів із локально незмінними параметрами видимого руху : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та об-

числ. методи" / Брюховецький Олександр Борисович ; Харків. нац. ун-т радіоелект-

роніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — 

[2012-2548 А] УДК 519.6 

1865. Головенко А. Д. Обчислювальні технології моделювання аеродинамічних 

процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 

моделювання та обчисл. методи" / Головенко Адам Дмитрович ; НАН України, Ін-т 

телекомунікацій і глобал. інформ. простору, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 

— К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 150 пр. 

— [2012-3497 А] УДК 519.6:533.6 

1866. Ковальчук Г. К. Моделі комплексної багатокритеріальної оцінки стану 

та розвитку трудових ресурсів регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Ковальчук Ганна Костянтинівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-

дима Гетьмана", [Нац. металург. акад. України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-0421 А] УДК 519.7:331.101.262 

1867. Лісняк А. О. Трикутні скінченні елементи у математичному моделю-

ванні геометричних об'єктів на базі теорії R-функцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-

ди" / Лісняк Андрій Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — За-

поріжжя, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1991 А]

 УДК 519.6:514.752 

1868. Огородник Н. П. Трикрокові ітераційні методи мінімізації функцій : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчисл. 

математика" / Огородник Наталія Пилипівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — 

[2012-0471 А] УДК 519.6 

1869. Полянко В. В. Паралельні алгоритми дослідження та розв'язування си-

стем лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчисл. методи" / Полянко Віктор Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики 

ім. В. М. Глушкова. — К., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (25 назв). — 

100 пр. — [2012-0918 А] УДК 519.6 
1870. Пряничникова О. О. Алгебри мов, що можуть бути представлені в по-

значених графах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Пряничникова Олена 
Олексіївна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Ін-т приклад. мате-
матики і механіки]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 85 пр. — 
[2012-3790 А] УДК 519.7 

1871. Ситник Д. О. Експоненціально збіжні методи для нелокальної абстракт-
ної задачі Коші та нелінійних крайових задач : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчисл. математика" / Ситник Дмитро 
Олексійович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2281 А] УДК 519.622 

1872. Ткаченко О. В. Математичне моделювання поверхонь тіл складної гео-
метричної форми з використанням інтерлінації та інтерфлетації функцій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделю-
вання та обчисл. методи" / Ткаченко Олександр Володимирович ; Харків. нац. ун-т 
радіоелектроніки, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2012-1336 А] УДК 519.6 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 

1873. Косолап А. І. Розробка детермінованих моделей та методів глобальної 
оптимізації з використанням опуклості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Косолап 
Анаталій Іванович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [ДВНЗ "Укр. 
держ. хім.-технол. ун-т"]. — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 
(45 назв). — 100 пр. — [2012-3628 А] УДК 519.85 

1874. Крючковський В. В. Моделі та інформаційні технології нормативної теорії 
прийняття рішень в умовах багатокритеріальності і інтервальної невизначеності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Крючковський Віктор Володимирович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 
2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—37 (66 назв). — 130 пр. — [2012-3641 А] 

 УДК 519.816 
1875. Ляшенко В. П. Математичне моделювання процесів термодифузії у по-

рошковій металургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Ляшенко Віктор Павлович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроград-
ського]. — Х., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (64 назви). — 100 пр. — 
[2012-1566 А] УДК 519.876.5:621.762 

1876. Чуб І. А. Математичні моделі та оптимізаційні методи розв'язання задач 
розміщення неорієнтованих геометричних об'єктів і джерел фізичних полів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделю-
вання та обчисл. методи" / Чуб Ігор Андрійович ; НАН України, Ін-т кібернетики 
ім. В. М. Глушкова, [Нац. ун-т цивіл. захисту України, МНС України]. — К., 2012. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (37 назв). — 100 пр. — [2012-2168 А] 

 УДК 519.8 
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На ступінь кандидата 

1877. Бойко О. Г. Автоматизація процесу прийняття рішень при керуванні 

періодичністю контролю прихованих відмов виробничих систем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Бойко Олена Георгіївна ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2012-1396 А]

 УДК 519.876.2 

1878. Козак О. Ю. Моделювання фінансової діяльності комерційного банку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. мето-

ди, моделі та інформ. технології в економіці" / Козак Олександр Юрійович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1527 А] 

 УДК 519.86:336.717 

1879. Красніцький В. Й. Математичні методи для вирішення наукових проб-

лем вітчизняної агрономії у першій половині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.04.01 "Історія с.-г. наук" / Красніцький Во-

лодимир Йосипович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2012. 

— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-1962 А] УДК 519.87:631.5/.9]"19" 

1880. Кузнєцов І. М. Аналітичні та статистичні дослідження надійності складних 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 

моделювання та обчисл. методи" / Кузнєцов Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т 

кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-2832 А] УДК 519.872 

1881. Нагірна А. М. Математичні моделі та поліедральні алгоритми багато-

критеріальної комбінаторної оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / 

Нагірна Алла Миколаївна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-2858 А] УДК 519.85 

1882. Шингера Н. Я. Статистична модель для визначення залишкового ресур-

су типової зварної ферми при циклічних навантаженнях : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. мето-

ди" / Шингера Наталія Ярославівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — 

Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — 

[2012-0622 А] УДК 519.856 

1883. Ярощак С. В. Комплексне математичне моделювання нелінійних про-

цесів витіснення в нафтогазових пластах за умов зворотнього впливу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчисл. методи" / Ярощак Сергій Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Рів-

нен. держ. гуманіт. ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 120 пр. — [2012-3036 А] УДК 519.876.5 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

На ступінь доктора 

1884. Сергєєв С. Г. Взаємозв'язок випромінювання активних ядер галактик в 

лініях і континуумі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

спец. 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Сергєєв Сергій Геннадійович ; НАН 
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України, Голов. астрон. обсерваторія, [НДІ "Крим. астрофіз. обсерваторія"]. — К., 

2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20— 28 (55 назв). — 100 пр. — [2012-2705 А]

 УДК 524.7 

1885. Федоров П. М. Каталог ХРМ як незалежна реалізація позагалактичної 

опорної системи координат в оптичному та близькому інфрачервоному діапазонах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.01 "Астро-

метрія і небес. механіка" / Федоров Петро Миколайович ; НАН України, Голов. астрон. 

обсерваторія, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2012. — 36, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34 (61 назва). — 100 пр. — [2012-2298 А] 

 УДК 521.91:524.3 

На ступінь кандидата 

1886. Бердіна Л. А. Ефект мікролінзування в гравітаційних полях субзіркових мас : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астро-

фізика, радіоастрономія" / Бердіна Людмила Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, [Радіоастрон. ін-т НАН України]. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-2532 А] УДК 521 

1887. Бешлей В. В. Нетеплове випромінювання адіабатичних залишків наднових 

зір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астро-

фізика, радіоастрономія" / Бешлей Василь Володимирович ; НАН України, Голов. 

астрон. обсерваторія, [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстри-

гача]. — К., 2012. — 25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22 (49 назв). — 100 пр. — 

[2012-2327 А] УДК 524.354 

1888. Бутузова М. С. Фізичні параметри кілопарсекових джетів квазарів, ви-

значені за радіо- та рентгенівським випромінюванням : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Буту-

зова Марина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін-т НАН 

України]. — Х., 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (23 назви). — 100 пр. 

— [2012-3465 А] УДК 524.7-77-735 

1889. Ейнгорн М. В. Гравітаційна взаємодія у багатовимірних моделях : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 

фізика" / Ейнгорн Максим В'ячеславович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 

2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2012-1125 А] УДК 52-423 

528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Фотограмметрія. Ди-

станційне зондування. Картографія 

На ступінь доктора 

1890. Шостак А. В. Методи і моделі мікрофотограмметрії у прикладних нау-

кових дослідженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.24.01 "Геодез., фотограмметрія та картогр." / Шостак Анна Володимирів-

на ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 2012. — 28 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 23—25 (31 назва). — 100 пр. — [2012-2758 А] УДК 528.72 

1891. Шульц Р. В. Теорія і практика використання наземного лазерного ска-

нування в задачах інженерної геодезії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодез., фотограмметрія та картогр." / Шульц Роман 

Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—30 (49 назв). — 100 пр. — [2012-3018 А] УДК 528.8.042 
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На ступінь кандидата 

1892. Адаменко О. В. Методи розрахунку точності геодезичних робіт при зве-

денні мостів шляхом моделювання напружено-деформованого стану : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодез., фотограмметрія 

та картографія" / Адаменко Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — 

К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1761 А] УДК 

528.48 

1893. Живогляд А. В. Розробка методів дистанційного геодезичного моніто-

рингу технологічних направляючих з використанням електронних технологій : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодез., фото-

грамметрія та картогр." / Живогляд Артур Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і ар-

хіт., [Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт.]. — К., 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2598 А] УДК 528.48 

1894. Пащетник О. Д. Розробка та дослідження способів визначення елементів 

внутрішнього орієнтування неметричних цифрових знімальних камер : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодез., фотограмметрія 

та картогр." / Пащетник Олеся Дмитрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3759 А]

 УДК 528.7 

1895. Підлісецька І. О. Картографічне моделювання історико-культурної 

спадщини України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук  : 

спец. 11.00.12 "Геогр. картогр." / Підлісецька Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-0906 А] УДК 528.94:904(477) 

1896. Приступа О. Д. Розроблення і дослідження способів контролю встанов-

лення вузлів великогабаритних агрегатів геодезичними електронними приладами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодез., 

фотограмметрія та картогр." / Приступа Олена Дмитрівна ; Нац. ун-т "Львів. політех-

ніка". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2012-1293 А] УДК 528.023.531 

1897. Серант О. В. Деформації земної кори Європи за даними GPS-вимірів і їх 

взаємозв'язок з сейсмічною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодез., фотограмметрія та картогр." / Серант Оксана Во-

лодимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1319 А] 

 УДК 528.482:550.343](4) 

1898. Смірнов Ю. Б. Науково-прикладні аспекти забезпечення річковими на-

вігаційними картами господарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.12 "Геогр. картогр." / Смірнов Юрій Борисович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-2709 А] УДК 528.9:556.53(477) 

1899. Тарнопольський Є. А. Методичні основи реконструкції міських плано-

вих геодезичних мереж для забезпечення кадастрових робіт : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодез., фотограмметрія та 

картогр." / Тарнопольський Євген Андрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 

2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2119 А] 

 УДК 528.46 
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1900. Чирва О. С. Системний підхід до дослідження деформацій металевих 

висотних споруд на стадії випробувань, будівництва та експлуатації : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодез., фотограмметрія 

та картогр." / Чирва Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Донбас. 

нац. акад. буд-ва і архіт.]. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-2742 А] УДК 528.48:624.014 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

1901. Приз А. М. Декомпозиція та механічні аналогії в лінійних динамічних сис-

темах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Тео-

рет. механіка" / Приз Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т математики. — К., 

2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 120 пр. — [2012-2062 А] 

 УДК 531.36 

1902. Ребеш А. П. Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосу-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Тео-

рет. фізика" / Ребеш Анастасія Петрівна ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Бо-

голюбова. — К., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3188 А]

 УДК 530.145 

1903. Тютюнник Д. М. Когерентне розсіювання і випромінювання при зіткненні 

згустків релятивістських частинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Тютюнник Дмитро Миколайович ; 

НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2012. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2012-0275 А] УДК 530.145.86 

532 Загальні питання механіки рідин. Механiка рiдин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 

1904. Ковальов В. А. Циркуляційні течії нестисливої рідини в рухомих обер-

тових конструкціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Ковальов Василь Анатолійович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 34—38 (36 назв). — 100 пр. — [2012-1525 А] УДК 532.5 

На ступінь кандидата 

1905. Алексєєнко С. В. Чисельне моделювання процесів гідроаеродинаміки та 

тепломасопереносу в областях з вільними границями : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / 

Алексєєнко Сергій Вікторович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-

петровськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3408 А]

 УДК 532.516 

1906. Грідякіна О. В. Оптичні, нелінійно-оптичні та електричні властивості 

іонних термотропних рідких кристалів та шаруватих стекол алканоатів кобальту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.15 "Фізика 

молекуляр. та рідких кристалів" / Грідякіна Олександра Валеріївна ; НАН України, 

Ін-т фізики, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. 

— 100 пр. — [2012-1455 А] УДК 532.783 
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1907. Казак О. В. Моделювання електровихрових течій в дугових сталепла-

вильних печах постійного струму з подовим електродом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / 

Казак Олег Вікторович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки, [Донец. нац. ун-т]. — К., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (30 назв). — 100 пр. — [2012-1140 А] 

 УДК 532.5:519.872:669.187 

1908. Корнійчук П. П. Поверхнево-керована фотопереорієнтація директора 

НРК 4-н-пентил-4'-ціанобіфенілу в постійному електричному полі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. та 

рідких кристалів" / Корнійчук Платон Павлович ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 

2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16. — 100 пр. — [2012-1957 А] 

 УДК 532.73:548-14 

1909. Курочкін О. В. Вплив сегнетоелектричних частинок Sn2P2S6 на власти-

вості нематичних та холестеричних рідких кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. та рідких крис-

талів" / Курочкін Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2012-1977 А] 

 УДК 532.738:548-14 

1910. Сунічук С. В. Удосконалення методів розрахунку проскоку гідравліч-

ного удару в напірних системах із зрівнювальними резервуарами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.16 "Гідравліка та інж. гідро-

логія" / Сунічук Сергій Васильович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. 

— Рівне, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-3852 А] УДК 532.595:627.846 

1911. Тарнавський О. С. Теорія орієнтаційної нестійкості рідких кристалів в 

електричному полі та обмежених світлових пучках : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Тарнавський Олек-

сандр Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-3234 А] УДК 532.783 

1912. Ткаченко Г. В. Оптичні властивості нанокомпозита (мезопористий крем-

ній)/(нематичний рідкий кристал) у ближньому інфрачервоному та видимому діапазо-

нах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оп-

тика, лазер. фізика" / Ткаченко Георгій Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—16. — 100 пр. — [2012-0982 А] УДК 532.783:535.37-1 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

1913. Недибалюк О. А. Властивості плазмово-рідинних систем зі зворотно-

вихровим та поперечним потоками газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Недибалюк Олег Анатолійо-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (19 назв). — 130 пр. — [2012-0878 А] УДК 533.9 

1914. Сидорук С. М. Реформування вуглеводнів в імпульсних плазмово-

рідинних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Сидорук Сергій Миколайович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17. — 100 пр. — 

[2012-0958 А] УДК 533.9 
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1915. Тарасов М. І. Потоки заряджених частинок у плазмі та їх флуктуації у 

лінійних та тороїдальних магнітних конфігураціях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.08 "Фізика плазми" / Тарасов Максим Іго-

рович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т" 

НАН України]. — Х., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. 

— [2012-0556 А] УДК 533.9.01 

1916. Щербонос О. Г. Аеродинамічні характеристики крила з генераторами 

вихрів в умовах нестаціонарного обтікання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.07.01 "Аеродинаміка та газодинаміка літал. апаратів" / 

Щербонос Олександр Григорович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 16 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2516 А] УДК 533.694.73 

535 Оптика 

На ступінь доктора 

1917. Гаркавенко О. С. Радіаційна модифікація електрофізичних і оптичних влас-

тивостей кристалів GaAs і CdS для створення на їх основі лазерів великої потужності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 

напівпровідників і діелектриків" / Гаркавенко Олександр Семенович ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2012. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—33 (37 назв). — 100 пр. — [2012-2940 А] УДК 535.14:621.375.826 

На ступінь кандидата 

1918. Возняк Т. І. Центри люмінесценції у фосфорах на основі йодидів і 

бромідів цезію, активованих іонами талію, європію та міді : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 

діелектриків" / Возняк Тарас Іванович ; НАН України, Ін-т монокристалів, [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 

100 пр. — [2012-1426 А] УДК 535.37:538.958 

1919. Гальченко С. М. Вплив надмалих концентрацій важких металів на рент-

генофлуоресцентні спектри зразків біологічного походження : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / 

Гальченко Світлана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-1812 А] УДК 535.372 

1920. Гаращенко В. В. Взаємодія потужного лазерного випромінювання із 

невпорядкованими конденсованими середовищами, активованими світопоглиналь-

ними мікрочастинками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Гаращенко Віктор Володимиро-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2567 А] УДК 535.2/.3 

1921. Головинський С. Л. Оптичні переходи і механізм фотопровідності в ге-

тероструктурах InxGa1-xAs/GaAs та Si1-xGex/Si з наноострівцями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / 

Головинський Сергій Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1092 А] 

 УДК 535.215:535.37 

1922. Данилюк В. М. Оптичні явища, пов'язані із збудженням хвиль просторо-

вого заряду в телуриді кадмію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
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мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика" / Данилюк Володимир Михай-

лович ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2012-1465 А] УДК 535.326 

1923. Когут З. О. Електронна поляризовність одновісно навантажених кристалів 

К2ZnCl4 з несумірною фазою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Когут Зіновій Олек-

сандрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 17 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1943 А] УДК 535.323:548.0 

1924. Кость Я. П. Особливості фотопружності в тетраедричних та пірамідаль-

них класах симетрії тетрагональних кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Кость Ярослав 

Павлович ; Ін-т фіз. оптики, [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — Львів, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0174 А]

 УДК 535.55:548.1.022 

1925. Лапін Б. П. Розповсюдження оптичних вихорів у оптичних волокнах з 

комбінованою анізотропією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Лапін Борис Петрович ; Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-2636 А] УДК 535:681.7.068.2 

1926. Левченко С. М. Особливості спектральних властивостей РНК : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. 

фізика" / Левченко Світлана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—13. — 100 пр. — [2012-0801 А] 

 УДК 535.37:537.533.3 

1927. Мухльо М. О. Електролюмінесценція та енергетичний спектр дефектів 

тонкоплівкових планарних і торцевих ZnS:Er,F- і ZnS:Cr-структур : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровід-

ників і діелектриків" / Мухльо Мирослав Олександрович ; НАН України, Ін-т фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17. — 100 пр. — [2012-3719 А] УДК 535.374:621.315.59 

1928. Пільгун Ю. В. Фізичні особливості формування інформаційного сигналу 

в лазерній диференційно-фазовій скануючій мікроскопії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Пільгун 

Юрій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2050 А] УДК 535.417:535.37 

536 Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

1929. Долбин О. В. Квантові та розмірні ефекти в низькотемпературному теп-

ловому розширенні вуглецевих наноструктур : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низ. температур" / Долбин Олек-

сандр Вітольдович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. 

— Х., 2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (37 назв). — 100 пр. — [2012-0050 А]

 УДК 536.48 

1930. Клименко В. В. Науково-технічні основи газогідратної технології : (тер-

модинаміка та кінетика процесів, схем. рішення) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / 
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Клименко Василь Васильович ; НАН України, Ін-т газу, [Одес. держ. акад. холоду, 

Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — К., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 30—37 (87 назв). — 100 пр. — [2012-0752 А] УДК 536.24:621.56 

На ступінь кандидата 

1931. Воронов В. Г. Кореляції і шуми в заплутаних станах квантових систем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Тео-

рет. фізика" / Воронов Володимир Геннадійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики 

ім. М. М. Боголюбова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 16 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0087 А] УДК 536.94:535.д1 

1932. Пономарьова С. О. Характеристики фазових перетворень сплавів церію 

та залізо-платина з аномальними об'ємними ефектами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Пономарьова 
Світлана Олександрівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-3778 А] 

 УДК 536.42:669.018 

1933. Савченко В. А. Теплопередача пластинчастого теплообмінника, що ро-
ботає, при забрудненні теплопередаючої поверхні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Са-

вченко Володимир Анатолійович ; Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті, 

[Перший Укр. мор. ін-т]. — Севастополь, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-0519 А] УДК 536.7:66.02 
1934. Столярчук В. П. Ідентифікація статичних та динамічних характеристик 

термоперетворювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання тепл. величин" / Столярчук Воло-

димир Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3227 А] УДК 536.532 

1935. Шаповал Н. О. Обґрунтування параметрів безперервної об'ємної 

кристалізації зливків з використанням мікрохолодильників на основі моделювання 

процесів теплообміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика"  / Шаповал Наталя 
Олександрівна ; Ін-т техн. теплофізики НАН України, [Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова]. — К., 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-2745 А] УДК 536.44:669.04 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

1936. Нестеренко М. В. Збудження електромагнітних полів імпедансними 

вібраторами та щілинними структурами в електродинамічних об'ємах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Несте-
ренко Михайло Васильович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (53 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-2031 А] УДК 621.372.832 

1937. Семчук О. Ю. Особливості електричних, оптичних та теплових про-

цесів, обумовлених лазерним опроміненням поверхні конденсованого середовища: 
теоретичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Семчук Олександр Юрійович ; НАН 

України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 30—35 (59 назв). — 100 пр. — [2012-3206 А] УДК 537.226 
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1938. Тартаківська О. В. Магнітні фазові переходи та елементарні збурення у 

наносистемах із дальнодією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Тартаківська Олена Вікторівна ; Ін-т магнетиз-

му НАН України та М-ва освіти і науки України. — К., 2012. — 44 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2012-0557 А] УДК 537.632./.636 

На ступінь кандидата 

1939. Бовда В. О. Структура і магнітні властивості аморфно-кристалічних 

сплавів на основі системи Nd-Fe-B : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Бовда Віра Олександрівна ; НАН 

України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2012. — 17 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2334 А] УДК 537.622 

1940. Братусь О. Л. Електрофізичні та структурні властивості шаруватих си-

стем з нановключеннями кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Братусь Олег Леонідович ; 

НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-1409 А] УДК 

537.222:539.231 

1941. Гончарук А. І. Електрофізичні властивості композитів, наповнених на-

ночастинками анізотропної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.24 "Фізика колоїд. систем" / Гончарук Андрій Ігорович ; 

НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка. — К., 2012. — 16 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 11—14 (27 назв). — 100 пр. — [2012-2790 А] 

 УДК 537.31.072:544.77.022 

1942. Коротун А. В. Розмірні ефекти в оптичному поглинанні низьковимірних 

металевих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Коротун Андрій Віталійович ; НАН України, 

Ін-т фізики, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. 

— 120 пр. — [2012-3623 А] УДК 537.312.5:537.874.7 

1943. Лющенко М. О. Взаємодія електромагнітного випромінювання з багато-

шаровими наночастинками та нанопокриттями: прямі і обернені задачі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія 

поверхні" / Лющенко Максим Олександрович ; Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка 

НАН України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-0825 А] УДК 537.531:543.4/.5 

1944. Ляховський А. А. Розсіяння та випромінювання хвиль вузькими щілинами 

в прямокутних хвилеводах із шаруватим діелектричним заповненням : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Ля-

ховський Андрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки 

ім. О. Я. Усикова, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2011. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2012-1865 А] УДК 537.87:621.677.7 

1945. Майборода Д. В. Електродинамічні характеристики гібридних металево-

діелектричних структур зі щілинними неоднорідностями : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Майборода Дмит-

ро Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2012-2426 А] УДК 537.8.029:621.372.6 

1946. Максименко М. В. Ефекти локалізованих станів у низькотемпературних 

властивостях квантових граткових систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 



   

 
244 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Максименко Микола Воло-

димирович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв), в тексті та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3678 А]

 УДК 537.622.5 

1947. Михайлова Л. М. Електромагнітна технологія і електронні системи 

лікування тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

[спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Михайлова Людмила Мико-
лаївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Поділ. держ. аграр.-

техн. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2011. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1866 А] УДК 537.868 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

1948. Мельник В. П. Процеси масопереносу та формування нанорозмірних 

фаз в твердому тілі, стимульовані іонними пучками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Мельник Віктор 

Павлович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 
2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—27 (62 назви). — 100 пр. — [2012-3356 А] 

 УДК 538.971 

1949. Щур Я. Й. Динаміка кристалічної ґратки та доменних стінок кристалів 

типу КН2РО4 та А2ВХ4 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Щур Ярослав Йосифович ; НАН України, Ін-т 

фізики конденс. систем. — Львів, 2012. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—25 (38 назв). 

— 100 пр. — [2012-3023 А] УДК 538.9 

На ступінь кандидата 

1950. Авраменко К. А. Оптичні та структурно-морфологічні властивості низь-

корозмірних структур на основі GaN i ZnO : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Авраменко Катерина 
Андріївна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 

2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2012-1361 А] УДК 

538.975:535.375 

1951. Запека Б. Є. Акустичні і оптичні властивості власних сегнетоелектриків 
Sn2P2S6 і Sn2P2(Se0,28S0,72)6 в околі трикритичної точки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Запека 

Богдан Євгенович ; Ін-т фіз. оптики. — Львів, 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-2804 А] УДК 538.9:537.226.4 

1952. Іващишин Ф. О. Формування неорганічно/органічних наногібридизо-
ваних структур для пристроїв нанофотоелектроніки та сонячної енергетики : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твер-

дого тіла" / Іващишин Федір Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2391 А]
 УДК 538.9:621.311.24 

1953. Кравченко К. В. Коливальні та електронні характеристики гетерогенних 

систем з сильною анізотропією міжатомної взаємодії  : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Кравченко 
Кирило Володимирович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєр-

кіна. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — 

[2012-2971 А] УДК 538.913 
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1954. Лазаренко О. А. Електричні та теплові властивості полімерних компо-

зитів з нановуглецевим наповнювачем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Лазаренко Олександра 

Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-3136 А] УДК 538.91 

1955. Матвєєв О. П. Дослідження непружного розсіяння світла в сильноско-

рельованих системах в методі динамічного середнього поля : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Матвєєв 

Олег Петрович ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Львів, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3691 А] УДК 538.935 

1956. Насєдкін К. А. Нелінійні властивості двовимірного електронного крис-

тала над рідким гелієм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.09 "Фізика низ. температур" / Насєдкін Костянтин Анатолійович ; НАН 

України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-2861 А] УДК 538.941:538.935 

1957. Павленко О. Л. Полімеризація плівок фулеритів С60 при легуванні мета-

лами та опроміненні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Павленко Олена Леонідівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2012-0108 А] УДК 538.91:535.37:542.85 

1958. Сорока А. П. Квантовомеханічні розрахунки електронної будови та 

фізичних властивостей апатитів кальцію та кадмію : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Сорока Арсен 

Петрович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-0544 А] 

 УДК 538.915:549.753.1:546.48 

1959. Шевчук О. Ф. Вплив фулеренів та барвників на діелектричні та фото-

діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. та 

рідких кристалів" / Шевчук Олександр Федорович ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-3014 А] 

 УДК 538.956 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика.  

Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

1960. Давидовський В. В. Кластерна структура ядер і дифракційні процеси взаємо-

дії нуклонів і складених частинок з атомними ядрами при середніх та високих енергіях : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика 

ядра, елементар. частинок та високих енергій" / Давидовський Володимир Володи-

мирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т ядер. дослідж. НАН України]. — 

Х., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (45 назв). — 100 пр. — [2012-3513 А]

 УДК 539.12 

1961. Штанов Ю. В. Модель світу на брані та еволюція Всесвіту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 

Штанов Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголю-

бова. — К., 2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—29 (30 назв). — 100 пр. — [2012-3016 А]

 УДК 539.120.52 
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На ступінь кандидата 

1962. Поліщук О. Г. Дослідження подвійного β-розпаду 
100

Mo, 
96

Ru та 
104

Ru : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика 

ядра, елементар. частинок та високих енергій" / Поліщук Оксана Григорівна ; НАН 

України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 

120 пр. — [2012-1640 А] УДК 539.165 

1963. Шевченко О. С. Збудження ізомерів 
113m

In, 
115m

In, 
111m

Cd, 
117m

Sn, 
87m

Sr в 

реакціях (γ,γ')
m 

при енергії γ-квантів до 3 MeB : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок та ви-

соких енергій" / Шевченко Оксана Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — Х., 2012. — 15 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 11—13 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2175 А] УДК 539.171 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

1964. Іванченко Г. М. Розповсюдження і трансформування хвиль сильних роз-

ривів у неоднорідних анізотропних пружних середовищах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Іванченко Григорій 

Михайлович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 30—33 (42 назви). — 100 пр. — [2012-0396 А] УДК 539.3 
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хімія" / Пономаренко Тамара Володимирівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Бо-

гатського, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів]. — Одеса, 2012. — 18 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2012-2054 А] УДК 544.34+543.554 

2024. Редькіна А. В. Синтез та властивості мікро/мезопоруватих систем на ос-

нові оксидів кремнію, титану і ванадію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Редькіна Антоніна Володимирівна ; 

НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, [Ін-т сорбції та пробл. 

ендоекології]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 

100 пр. — [2012-3190 А] УДК 544.022.533 



   

 
254 

2025. Сердюк Г. О. Каталіз амінами окиснення карбонілвмісних сполук 

молекулярним киснем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Сердюк Ганна Олександрівна ; НАН України, Ін-т фіз.-

органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-0531 А] 

 УДК 544.47:547.57/.58 

2026. Стрюцький О. В. Синтез, структура та властивості органо-неорганічних 

протонообмінних мембран на основі α,ω-діалкоксисилільних олігоетервмісних пре-

курсорів та сульфокислотних протонодонорів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Стрюцький 

Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2481 А]

 УДК 544.726.2:678.84/.86 

2027. Турелик М. П. Хімічне конструювання наноструктур із функціями ме-

дико-біологічних нанороботів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Турелик Маргарита Петрівна ; НАН 

України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл., схеми. — 

Бібліогр.: с. 18—22 (27 назв). — 100 пр. — [2012-2722 А] УДК 544.163.3:544.7 

2028. Фартушна Ю. В. Фазові рівноваги в трикомпонентних системах Ti-Dy-

{Si,Sn,Al} та механічні властивості сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Фартушна Юлія Вікторівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича НАН 

України]. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. 

— [2012-3250 А] УДК 544.344:669.295.018 

2029. Челядин В. Л. Одержання, будова і електрохімічні властивості наночас-

тинок оксидів титану, магнію та їх гідратованих форм : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Челядин 

Володимир Любомирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—23 

(60 назв). — 100 пр. — [2012-2737 А] УДК 544.77:[546.82+546.46]-31-022.532 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь доктора 

2030. Бутенко А. М. Фізико-хімічні основи і технології приготування та реге-

нерації наносрібних каталізаторів одержання формальдегіду : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / 

Бутенко Анатолій Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. 

— 35 с. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 28—32 (28 назв). — 100 пр. — [2012-1795 А]

 УДК 546.57:66.094 

На ступінь кандидата 

2031. Бесага Х. С. Синтез, структуроутворення та фотокаталітичні властивості 

нанокристалічного титану(IV) оксиду, допованого сіркою : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Бесага 

Христина Степанівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Івано-Франківськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0299 А] 

 УДК 546.824-31-022.532:544.022.51 
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2032. Бобухов Д. В. Синтез, будова та властивості карбонільних похідних ренію : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 

хімія" / Бобухов Дмитро Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. 

ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-2772 А] УДК 546.719:546.65 

2033. Гургула Г. Я. Кристалохімія точкових дефектів та фізико-хімічні влас-

тивості цинк халькогенідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / Гургула Галина Ярославівна ; ДВНЗ "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (35 назв). — 100 пр. — [2012-1855 А] УДК 546.48'24 

2034. Давиденко Ю. М. Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими 

піразольними лігандами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Давиденко Юлія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 120 пр. — [2012-1104 А] УДК 546.302-386:547.77 

2035. Єрьомін О. Г. Бінарні й складні фториди лантанідів: синтез, структура 

та оптичні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Єрьомін Олег Георгійович ; НАН України, Фіз.-хім. 

ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2012-0167 А] УДК 549.462:546.654].02 

2036. Козьма А. А. Взаємодія компонентів та властивості фаз у квазіпотрійній 

системі Тl2Se-SnSe2-Bi2Se3 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Козьма Антон Антонович ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2012-2239 А] УДК 546.683 

2037. Маник Т. О. Динаміка формування хімічного зв'язку в низькосиметричних 

кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 

"Фізика напівпровідників і діелектриків" / Маник Тетяна Орестівна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2012-2004 А] УДК 546.19+546.681 

2038. Мухамед Абдуль Басіт Абдуль Джабар. Заміщення свинцю на рідкісно-

земельні елементи в структурі апатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Мухамед Абдуль Басіт Абдуль 

Джабар ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Донец. нац. ун-т]. — До-

нецьк, 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-3157 А] УДК 546.1 

2039. Резніченко В. В. Технологія переробки вторинної вольфрамвмісної си-

ровини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Тех-

нологія неорганіч. речовин" / Резніченко Вячеслав Володимирович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 

100 пр. — [2012-3191 А] УДК 546.78 

2040. Снурнікова О. В. Синтез, будова та спектрально-люмінесцентні власти-

вості поліядерних комплексів лантанідів з функціоналізованими калікс[4]аренами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 

хімія" / Снурнікова Ольга Віталіївна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатсь-

кого. — Одеса, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. 

— [2012-0068 А] УДК 546.65:535.37 
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2041. Сойка Л. Д. Фазові рівноваги, кристалічні структури та деякі фізичні 

властивості сполук у системах {Y, Nd, Dy}-Pd-In : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Сойка Лариса Дмит-

рівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-2286 А] УДК 546.6-3.02 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

2042. Ковтун Ю. П. Нові підходи до конструювання поліметинових барвників 

та управління їх забарвленням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Ковтун Юрій Петрович ; НАН України, 

Ін-т органіч. хімії. — К., 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (53 назви). — 

100 пр. — [2012-1526 А] УДК 547.97 

2043. Колісник С. В. Синтез, властивості та біологічна активність похідних 

2-(2-оксоіндолін-3-іліден)оцтових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Колісник Сергій 

Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 

42 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 31—38 (48 назв). — 100 пр. — [2012-0096 А] 

 УДК 547.292.057.06 

На ступінь кандидата 

2044. Берест Г. Г. 3-R-6-тіо-6,7-дигідро-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-2-они: 

синтез, функціоналізація, фізико-хімічні та біологічні властивості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фар-

макогнозія" / Берест Галина Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Львів, 2012. — 24 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). — 100 пр. — [2012-2325 А] 

 УДК 547.856:615.076 

2045. Борзенков М. М. Синтез і властивості поверхнево-активних мономерів 

— похідних гідрокси- та амінокарбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Борзенков Микола Мико-

лайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 22 с. : іл., табл., схеми. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2211 А] УДК 547.233.4-314 

2046. Детістов О. С. Біс-гетероциклічні cистеми 1,2,4-оксадіазольного ряду: 

синтез і реакційна здатність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Детістов Олександр Сергійович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-1881 А] УДК 547.79 

2047. Корнет М. М. Біологічна активність похідних S-(хінолін-4-іл)-L-цистеїну 

та їх структурних аналогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Корнет Марина Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

біоорганіч. хімії та нафтохімії, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — К., 2012. — 22 с. : іл., 

табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2012-0018 А] 

 УДК 547.831:577.175.5 

2048. Курдюкова І. В. Синтез та спектральні властивості поліметинових барв-

ників на основі флуорену з електроноакцепторними замісниками : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Курдюкова 
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Ірина Володимирівна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3645 А] 

 УДК 547.678.3:547.97 

2049. Маркітанов Ю. М. Синтези на основі 1,1-дигідро-2-оксо-2-поліфтороал-

кіл-сульфонів, -сульфамідів та -фосфонатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Маркітанов Юрій Миколайович ; 

НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2849 А] УДК 547.446+547.854 

2050. Ракіпов І. М. Фрагментація RGD-пептидоміметиків, які містять залишок 

β-аланіну, в умовах мас-спектрометрії з бомбардуванням швидкими атомами : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 

хімія" / Ракіпов Ільдар Марсович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. 

— Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл, схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-0110 А] УДК 547-327+543.51 

2051. Руденко Р. В. Реакції N-арилмалеімідів з 1,3-N,N-, С,N-, S,N-бінуклео-

філами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.03 "Орга-

ніч. хімія" / Руденко Роман Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Держ. наук. установа "Наук.-технол. комплекс "Ін-т монокристалів" НАН України]. 

— Х., 2012. — 20 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 130 пр. — [2012-2079 А]

 УДК 547.74+547.83 

2052. Семенішина К. О. Синтез, структура та властивості 3-алкокси- та 

3-ацилокси-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-онів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Семенішина Катерина 

Олександрівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0112 А] 

 УДК 547.89:542.9.057 

2053. Сірий С. А. Поліфлуороалкіловмісні похідні тіопіранів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Сірий Сер-

гій Андрійович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2012. — 20 с. : іл., схеми. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3209 А] УДК 547.818 

2054. Солодяк Л. Й. Оптимізація процесу одержання гексафторпропілену 

піролізом тетрафторетилену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Солодяк Лілія Йоси-

фівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2475 А] 

 УДК 542.9-977:547.221 

2055. Тарасенко О. І. Основи хімії і технології рідиннофазного окиснення гідро-

кситолуолів та їх ацильованих похідних озоноповітряною сумішшю : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів 

органіч. синтезу" / Тарасенко Олександр Іванович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-

димира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-2118 А] УДК 547.563:542.943 

2056. Турченюк К. В. Синтез та хімічні властивості сполук, що містять Р-С-Р сис-

тему з різнокоординованими та різновалентними атомами фосфору : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.08 "Хімія елементоорганіч. 

сполук" / Турченюк Костянтин Володимирович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії, 

[Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл., схеми. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-3876 А] УДК 547.1'118 
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2057. Шаповал О. В. Одержання та реакції модифікованих олігопероксидами 

нанорозмірних органічних і полімер-мінеральних пігментів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. спо-

лук" / Шаповал Олександр Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-2308 А]

 УДК 547:678.047 

548 Кристалографія 

На ступінь доктора 

2058. Адамів В. Т. Ізовалентно заміщені борати літію і барію: синтез, струк-

турні особливості та фізичні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Адамів 

Володимир Теодорович ; НАН України, Ін-т монокристалів, [Ін-т фіз. оптики]. — Х., 

2012. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (52 назви). — 

100 пр. — [2012-1362 А] УДК 548.55:535.37 

2059. Таланін В. І. Моделювання дефектоутворення під час вирощування без-

дислокаційних монокристалів кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Таланін Віталій Ігорович ; 

НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, [Класич. приват. 

ун-т]. — К., 2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—28 (34 назви). — 150 пр. — 

[2012-0029 А] УДК 548.4:548.55]+546.28 

На ступінь кандидата 

2060. Коневський П. В. Міцність сапфіру при екстремальних навантаженнях : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Мате-

ріалознавство" / Коневський Павло Вячеславович ; НАН України, Ін-т монокрис-

талів. — Х., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-3617 А] УДК 548.52:679.822 

2061. 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., 2012. — 19 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в тексті. — 100 пр. — 

[2012-0884 А] УДК 548.737+547.824/.825 

2062. Рихлюк С. В. Модифікація оптико-спектральних властивостей кристалів 

солей туттона та триметиламінтрихлоркадміду ізоморфними домішками та іонізую-

чим випромінюванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Рихлюк Сергій Вікторо-

вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (24 назви). — 150 пр. — [2012-2074 А] УДК 548.55:535.34 

55 Геологія. Науки про Землю 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  

Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь кандидата 

2063. Барщевська Н. М. Геоморфологічна будова та четвертинні відклади 

басейну р. Інгул : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук  : 
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[спец.] 11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія" / Барщевська Наталія Мико-

лаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. + дод. 

([2] арк. іл.). — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1772 А] 

 УДК 551.4+551.79 

2064. Босевська Л. П. Структурно-літологічна характеристика соляних діапірів 

Закарпаття : (у зв'язку з пробл. створення підзем. сховищ, використ. і охорони солян. 

ресурсів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.21 "Лі-

тологія" / Босевська Лариса Павлівна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2012. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2012-3458 А] 

 УДК 551.247(477.87) 

2065. Дорошкевич С. П. Плейстоценові викопні ґрунти Середнього Побужжя 

як відображення змін природних умов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія" / Дорошкевич Сер-

гій Петрович ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2012. — 19 с. + дод. ([2] арк. іл.). 

— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1481 А] 

 УДК 551.8:551.791](282.247.318) 

2066. Клапчук М. В. Динаміка геоморфологічних процесів гірської частини 

басейну ріки Прут : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук  : 

[спец.] 11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія" / Клапчук Михайло Володими-

рович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. + дод. (1 карта). — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-1934 А] УДК 551.43(282.243.7) 

2067. Кубряков А. О. Динамічні характеристики верхнього шару Чорного моря 

по альтиметричним вимірюванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Кубряков Арсеній Олександрович ; 

НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2413 А] УДК 551.465+551.501.86 

2068. Маслова В. М. Циклонічна активність в Чорноморсько-Середземно-

морському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук  : 

[спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Маслова Вероніка 

Миколаївна ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 2012. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1579 А] УДК 551.515(262) 

2069. Михайлова Н. В. Типи явищ Ель-Ніньо та їх фізико-географічні характе-

ристики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.08 

"Океанологія" / Михайлова Наталя Вікторівна ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — 

Севастополь, 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-1589 А] УДК 551.515:551.46.06 

2070. Михальченко І. І. Структурна позиція формації лужних натрієвих ме-

тасоматитів Новоукраїнського масиву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геол. наук : спец. 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / Михальченко Іван Іванович ; 

НАН України, Ін-т геол. наук, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2435 А] 

 УДК 551.26+551.243(477) 

2071. Павлюх О. Й. Шляхи міграції газу в Зовнішній зоні Передкарпатського 

прогину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Гео-

логія нафти і газу" / Павлюх Оксана Йосифівна ; НАН України, Ін-т геології і гео-

хімії горючих копалин. — Львів, 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-2042 А] УДК 551.24:553.98(477.8) 
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2072. Сидоренко А. В. Особливості полів дефіциту насичення в умовах сучас-

ного клімату України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Сидоренко Аліна 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 120 пр. — [2012-3820 А] УДК 551.58(477) 

2073. Федоров С. В. Методи та засоби оперативного контролю параметрів 

впливу морського середовища на океанотехнічні установки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прибори і засоби контролю та 

визначення складу речовин" / Федоров Сергій Вячеславович ; НАН України, Мор. 

гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (27 назв). — 

100 пр. — [2012-2299 А] УДК 551.462 

2074. Чепурна Т. Б. Регіональний просторово-часовий прогноз селевої небез-

пеки із застосуванням геоінформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.05 "Геол. інформатика" / Чепурна Тетяна Бог-

данівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-2160 А] УДК 551.311.2 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь доктора 

2075. Григорчук К. Г. Динаміка катагенезу порід осадових комплексів нафто-

газоносних басейнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : 

[спец.] 04.00.21 "Літологія" / Григорчук Костянтин Григорович ; НАН України, Ін-т 

геології і геохімії горючих копалин. — Львів, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36. 

— 100 пр. — [2012-2361 А] УДК 552.14 

На ступінь кандидата 

2076. Баран А. М. Геологія сублужних і лужних базит-ультрабазитів Ново-

град-Волинського блоку : (Волин. мегаблок Укр. щита) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / Баран Анд-

рій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2012-3044 А] УДК 552.33.08:551.243](477.82) 

2077. Грущинська О. В. Петрологія екзоконтактово-метаморфічних утворень 

коростенського комплексу : (Волин. мегаблок Укр. щита) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.08 "Петрологія" / Грущинська Олена Во-

лодимирівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Се-

мененка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1459 А] УДК 552.4(477.42) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

На ступінь доктора 

2078. Безручко К. А. Умови формування та збереження скупчень газу у низь-

копористих вугленосних відкладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

геол. наук : спец. 04.00.16 "Геологія твердих горючих копалин" / Безручко Костянтин 

Андрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Ін-т геотехн. механіки 

ім. М. С. Полякова НАН України]. — Дніпропетровськ, 2012. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—33 (26 назв). — 120 пр. — [2012-2530 А] УДК 553.9 
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На ступінь кандидата 

2079. Коваль Я. М. Методологічні основи підвищення ефективності визначен-

ня газонасичення складнопобудованих порід-колекторів за результатами геофізич-

них досліджень свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 

наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Коваль Ярослав Миколайович ; Івано-Франків. 

нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1524 А] УДК 550.832:553.981 

2080. Крив'юк І. В. Визначення зсувної небезпеки локального рівня з викорис-

танням геофізичних методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 

наук : [спец.] 04.00.05 "Геол. інформатика" / Крив'юк Ігор Васильович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — К., 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1965 А] УДК 550.83 

2081. Ладжун Ю. І. Гемолого-економічна оцінка каменебарвної сировини ка-

мерних пегматитів Волині для фасетного огранення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.19 "Екон. геологія" / Ладжун Юрій Іванович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-2417 А] УДК 549.091(477.82) 

2082. Любчак О. В. Термодинамічні умови утворення вуглеводних газів газо-

вих родовищ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Любчак Олександр Васильович ; НАН Украї-

ни, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Львів, 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2646 А] УДК 553.981(477) 

2083. Місюра Я. Б. Прогнозування газоносності міоценових відкладів За-

карпатського прогину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук  : 

[спец.] 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Місюра Ярема Богданович ; НАН України, 

Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Львів. від-ня Укр. держ. геологорозвід. ін-ту. 

— Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2012-2017 А] 

 УДК 553.98:551.782.1](477.8) 

2084. Фощій М. М. Геолого-економічна оцінка проявів скам'янілого дерева 

південно-східної частини України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геол. наук : [спец.] 04.00.19 "Екон. геологія" / Фощій Микола Миколайович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — К., 2012. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 150 пр. — [2012-0585 А] УДК 553.89(477) 

2085. Цоцко Л. І. Геологія і гемологічна оцінка проявів жильного кварцу пів-

денно-східної частини Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія метал. і неметал. корис. копалин" / Цоцко 

Лариса Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2012-1011 А] 

 УДК 553.87(477) 

2086. Юник Н. В. Оптимальні напрямки освоєння вуглеводнево-сировинної 

бази України за рахунок резервного фонду нафтогазоперспективних об'єктів : (на 

прикл. Захід. нафтогазонос. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геол. наук : [спец.] 04.00.19 "Екон. геологія" / Юник Наталія Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. держ. геологорозвід. ін-т]. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0200 А] 

 УДК 553.98.04:550.81](477.8) 
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556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

2087. Вандюк Н. С. Тепловий фактор функціонування екосистеми Канів-

ського водосховища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук  : 

[спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Вандюк Наталія Сергіїв-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т гідробіології НАН України]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2012-2555 А]

 УДК 556.555.4(282.247.32) 

2088. Гуляєва О. О. Гідрологічні фактори функціонування екосистем водо-

сховищ Дністровського гідровузла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Гуляєва 

Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т гідробіології НАН 

України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. 

— [2012-3307 А] УДК 556.55(282.247.314) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

2089. Мілюкін М. В. Методологічні основи хімічного моніторингу органічних 

екотоксикантів у водних системах хроматографічними і хромато-мас-спектромет-

ричними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : 

[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Мілюкін Михайло Васильович ; НАН України, Ін-т 

колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (54 назви). — 100 пр. — [2012-3706 А] УДК 574.064 

На ступінь кандидата 

2090. Васильків О. Ю. Активність каталази та лактатдегідрогенази карася 

сріблястого (Сarassius auratus L.) за впливу токсичних чинників : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Васильків Оле-

на Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-

силя Стефаника]. — Чернівці, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (10 назв). — 110 пр. — [2012-0085 А] УДК 574.2:597.551.2 

2091. Калиновська А. В. Особливості функціонування прісноводних водоро-

стей за дії світла різної якості та інтенсивності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Калиновська Анна Вік-

торівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3327 А] УДК 574.5:582.26 

2092. Лавінська О. В. Вивчення ролі та біоіндикація цитотоксичних факторів 

при формуванні оборотних та необоротних імунофізіологічних станів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та 

тварин" / Лавінська Олена Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2635 А]

 УДК 574.21:612.017.4 

2093. Малько С. В. Еколого-біохімічні особливості птахів ряду гусеподібні 

(Anseriformes) як основа їх адаптаційних можливостей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Малько Сергій Володи-

мирович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
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України, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Таврійс. держ. 

агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2012. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 150 пр. — [2012-1219 А] 

 УДК 574.2:598.25](477) 

2094. Силаєва А. А. Зообентос водних об'єктів, що зазнають впливу теплових 

та атомних електростанцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Силаєва Анжеліка Алімівна ; НАН України, Ін-т 

гідробіології. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (39 назв). — 

100 пр. — [2012-3822 А] УДК 574.587:504.5 

2095. Сімчук С. Р. Екологічні особливості накопичення і розподілу важких 

металів у тварин різних еволюційних груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Сімчук Сергій Ростиславович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-0534 А] УДК 574.2/.3:591.044 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

2096. Безродна А. І. Генетико-епідеміологічне дослідження мультифакторіаль-

них захворювань на прикладі бронхіальної астми, атопічного дерматиту та псоріазу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / 

Безродна Анастасія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-0652 А] УДК 575:[616.248+616.5]-036.22 

2097. Виштак Н. В. Поліморфні варіанти генів системи біотрансформації  

ксенобіотиків у дітей з техногенно забруднених територій Прикарпаття : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Виштак 

Наталія Валентинівна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини Нац. акад. 

мед. наук України", [ДУ "Ін-т спадк. патології НАМН України"]. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0163 А] 

 УДК 575.2:612.051.1:616-053.2:614.876](477.8) 

2098. Глушко Ю. М. Генетичний моніторинг і оцінка племінних ресурсів 

коропа в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Глушко Юлія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т розведення і генетики тварин НААН, [Ін-т риб. госп-ва]. — с. Чубинсь-

ке (Київ. обл.), 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-3078 А] УДК 575:[639.37:597.551.2](477) 

2099. Жаркова Л. Д. Молекулярно-біологічна основа адаптації вірусів грипу 

А (H1N1) та А (H3N2) до нового хазяїна та нові вітчизняні антигрипозні препарати : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусо-

логія" / Жаркова Людмила Дмитрівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного, [ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-

шевського" НАМН України]. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(12 назв). — 1 20 пр. — [2012-2597 А] УДК 575.826:578.82/.83]+615.281.8 

2100. Крась С. І. Генетична структура та функціональний стан системи антиок-

сидантного захисту амурського сазана в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Крась Станіслав Іванович ; 
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Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Ін-т риб. госп-ва]. 

— с. Чубинське (Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2012-3127 А] УДК 575.111:597.551.2](477) 

2101. Маркова О. О. Генетичний аналіз репродуктивних показників хвилястих 

папужок (Melopsittacus undulatus) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Маркова Ольга Олександрівна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-2006 А] УДК 575.17:598.271.8 

2102. Рабик М. В. Регуляторні механізми негативного типу в біосинтезі моено-

міцинів у актиноміцетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Рабик Марія Василівна ; НАН України, Ін-т клітин. 

біології та генет. інженерії, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0190 А] 

 УДК 575.112:577.122 

2103. Рожок А. І. Інвазія Р-транспозона у популяції Drosophila melanogaster 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Ге-

нетика" / Рожок Андрій Іванович ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медици-

ни Нац. акад. мед. наук України", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2460 А] 

 УДК 575.17:595.773.4(477) 

2104. Серга С. В. Репродуктивні паразити у природних популяціях дрозофіл 

України та їх вплив на генетичні процеси у Drosophila melanogaster : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Серга Світлана 

Валеріївна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук 

України", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3817 А] 

 УДК 575.17:595.773.4](477) 

2105. Татарський П. Ф. Поліморфізм генів ферментів системи детоксикації та 

протромботичних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Татарський Павло Феліксович ; НАН Украї-

ни, Ін-т молекуляр. біології і генетики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3236 А]

 УДК 575.11:577.21 

2106. Твердохліб О. В. Генетична цінність видів і форм пшениці — носіїв 

субгеному G для покращення м'якої та твердої пшениць : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Твердохліб Олена Воло-

димирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва 

Нац. акад. аграр. наук України]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(20 назв). — 150 пр. — [2012-2120 А] УДК 575.21:633.11 

2107. Чорна Л. Б. Алельний поліморфізм генів фолатного обміну і гемостазу в 

генезі репродуктивних втрат у людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Чорна Лілія Богданівна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна, [ДУ "Ін-т спадк. патології НАМН України"]. — Х., 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2167 А] 

 УДК 575.113.2:618.39-07 

2108. Шаванова К. Є. Міжвидова та внутрішньовидова мінливість геному 

гіркокаштанів : (рід Aesculus L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Шаванова Катерина Євгенівна ; НАН України, Ін-т 
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фізіології рослин і генетики, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України 

Кабінету Міністрів України]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-0607 А] УДК 575.111:582.746.56 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь доктора 

2109. Сорочинський Б. В. Участь цитоскелету у формуванні пострадіаційних 
ефектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цито-
логія, клітин. біологія, гістологія" / Сорочинський Борис Володимирович ; НАН Ук-
раїни, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Ін-т 
клітин. біології та генет. інженерії]. — К., 2012. — 49 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 38—47 (90 назв). — 100 пр. — [2012-2710 А] УДК 576.38 

На ступінь кандидата 

2110. Борбуляк І. З. Особливості функціонування клітин-попередників кістко-
вого мозку щурів за умов внутрішнього опромінення радіонуклідом стронцію-90 : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, 
клітин. біологія, гістологія" / Борбуляк Ірина Зіновіївна ; НАН України, Держ. уста-
нова "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Нац. ун-т "Києво-Мо-
гилян. акад."]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 
120 пр. — [2012-0306 А] УДК 576.53:612.119.014.48 

2111. Винницька-Мироновська Б. О. Вплив голодування за аргініном на 
життєздатність пухлинних клітин людини за умов моношарового та сфероїдного 
росту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Ци-
тологія, клітин. біологія, гістологія" / Винницька-Мироновська Божена Орестівна ; 
НАН України, Ін-т біології клітини. — Львів, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2012-3475 А] УДК 576.343:576.385.5 

2112. Злацький І. А. Особливості впливу іонів Cu
2+

, Pb
2+

, Ni
2+

, Cd
2+

 на про-
дукційні показники окремих гідробіонтів та їх популяцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Злацький Ігор Анато-
лійович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 100 пр. — [2012-2808 А] УДК 576.3.08:574.64 

2113. Ожерєдов С. П. Скринінг антимітотичної та гербіцидної активності но-
вих 2,4- та 2,6-динітроанілінів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Ожерєдов Сергій 
Петрович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН 
України". — К., 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 
[2012-1609 А] УДК 576.08 

577 Maтеріальні основи життя. Біохімія.  

Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 

2114. Дрель В. Р. Молекулярні основи розвитку оксидативно-нітративного 
стресу за умов цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Дрель Віктор Ростиславович ; НАН України, Ін-т 
біохімії ім. О. В. Палладіна, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (28 назв). — 100 пр. — [2012-1122 А] 

 УДК 577.1:616.379-008.64 
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2115. Ковальська В. Б. Флуоресцентні барвники для детекції білків різної 

просторової організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Ковальська Владислава Борисівна ; НАН Ук-

раїни, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії, [Ін-т молекуляр. біології і генетики]. — К., 

2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2012-2820 А] 

 УДК 577.336:577.113.7 

2116. Шаповалов С. О. Регуляція есенційними мікроелементами резистент-

ності організму тварин до несприятливих факторів довкілля : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / 

Шаповалов Сергій Олегович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т тваринництва 

НААН України]. — Х., 2011. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (51 назва). — 

100 пр. — [2012-1878 А] УДК 577.121:591.3 

На ступінь кандидата 

2117. Бевза А. А. Структурно-функціональні основи взаємодії калікс[4]аренів з 

міозином міометрія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Бевза Альона Анатоліївна ; НАН України, Ін-т біохімії 

ім. О. В. Палладіна. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-3289 А] УДК 577.152 

2118. Бердишев А. Г. Дія N-стеароїлетаноламіну на ряд біохімічних процесів 

за гіперчутливості негайного, уповільненого типу та неспецифічного запалення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Бердишев Андрій Геннадійович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — 

К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-0297 А] УДК 577.115:616-002 

2119. Галенова Т. І. Біохімічні механізми розвитку клітинної інсулінорезис-

тентності за умов експериментального цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Галенова Тетяна 

Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0204 А] 

 УДК 577.151.6:616.379-008.64 

2120. Ганжа О. Б. Визначення радіочутливості організму за показниками не-

специфічної резистентності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Ганжа Олена Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН 

України]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 

120 пр. — [2012-1814 А] УДК 577.346 

2121. Гергалова Г. Л. Роль нікотинових ацетилхолінових рецепторів у функ-

ціонуванні мітохондрій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гергалова Галина Леонідівна ; НАН України, Ін-т біо-

хімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-2786 А] УДК 577.352.5 

2122. Горбай Р. О. Морфофункціональна характеристика гігантських форм 

клітин мишачої лімфоми Немет-Келлнера та їх чутливість до хіміопрепаратів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / 

Горбай Ростислав Орестович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т біології кліти-

ни НАН України]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-1829 А] УДК 577.3:616-006 
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2123. Гурандо С. Р. Біологічні ефекти у нащадків клітин при поєднаній дії 

іонізуючого випромінювання та електромагнітних міліметрових хвиль : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / 

Гурандо Світлана Радомирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Наук. 

центр радіац. медицини НАМН України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3509 А] УДК 577.34:614.876 

2124. Демчук О. М. Аналіз гомології послідовностей прокаріотичних і еука-

ріотичних FtsZ-білків та структурно-біологічні особливості зв'язування ними сполук 

бензімідазольного ряду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Демчук Олег Миколайович ; НАН України, 

Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". — К., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2951 А] 

 УДК 577.21.044:577.112.7 

2125. Іваницька Л. А. Вміст фізіологічного пріона у пріон-реплікувальних ор-

ганах щурів за дії олігонуклеотидів, комплементарних до мРНК пріона, та оліго-

мерних синтетичних сполук катіонного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Іваницька Людмила Андріївна ; Нац. 

акад. аграр. наук, Ін-т біології тварин. — Львів, 2012. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3565 А] УДК 577.113.6 

2126. Казначєєва М. С. Прооксидантно-антиоксидантна система у рослин при 

утворенні мелатоніну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Казначєєва Марія Сергіївна ; Херсон. держ. ун-т, [Ми-

колаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3110 А] УДК 577.1:632.938 

2127. Кисельов Д. О. Молекулярно-генетичний аналіз селекційно-цінних ге-

нотипів яблуні (Malus domestika Borkh.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Кисельов Дмитро Олександрович ; НАН Ук-

раїни, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-

ня України Кабінету Міністрів України]. — К., 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0749 А] УДК 577.21:575.22:634.11 

2128. Кононець Л. А. Сірковмісні похідні фосфонових кислот як інгібітори фос-

фатаз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоор-

ганіч. хімія" / Кононець Людмила Анатоліївна ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії 

та нафтохімії. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2012-1950 А] УДК 577.152.3:547.639 

2129. Конопельнюк В. В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозо-

тоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Конопельнюк Вікторія Василівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1170 А] УДК 577.182.75:616.379-008.61 

2130. Маркова Х. В. Порівняльні дослідження впливу амфіфільних сполук та 

модифікаторів цитоскелет-мембранного комплексу на холодову та осмотичну чутли-

вість еритроцитів людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Маркова Христина Валентинівна ; НАН України, Ін-т 

пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-1578 А] УДК 577.352.086.13 
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2131. Мироновський М. Л. Системи клонування, нокаутування і аналізу екс-

пресії генів у стрептоміцетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Мироновський Максим Леонідович ; 

НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-0865 А] УДК 577.182.75:604.7 

2132. Позняк Т. А. Локалізація нових сайтів полімеризації фібрину і пошук 

низькомолекулярних сполук, які блокують цей процес : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Позняк Тетяна Анатоліїв-

на ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2453 А] УДК 577.112 

2133. Собко В. М. Модифікуючий вплив магнітного поля наднизької частоти, 

меланіну, наноструктурованого кремнію та їх комбінації на пероксид-індуковане 

ушкодження тимоцитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Собко Віктор Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-0966 А] УДК 577.35:537.868 

2134. Солодянкін О. С. Молекулярно-генетичний аналіз генів gB та pp38 Gallid 

herpesvirus 2 та конструювання засобів ДНК-вакцинації і діагностики хвороби Маре-

ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Гене-

тика" / Солодянкін Олексій Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. 

наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2110 А] УДК 577.21:616.98 

2135. Усенко Є. Л. Вплив іонів Mg
2+

, Ca
2+

, Cd
2+

 i Ni
2+

 на комформаційну рівновагу 

між одно-, дво- та трьохнитковими полінуклеотидами за умов, близьких до фізіоло-

гічних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біо-

фізика" / Усенко Євгенія Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Фіз.-техн. 

ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2012-1702 А] УДК 577.32 

2136. Ушкова Ю. Ф. Активність імунної й антиоксидантної систем у свиноматок і 

поросят за дії препарату "Інтерфлок" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ушкова Юлія Федорівна ; Ін-т біології тварин 

НААН. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. 

— [2012-2140 А] УДК 577.27:636.4.09 

2137. Шевчук Г. Ю. Молекулярно-генетичне різноманіття видів роду Sorghum 

Moench півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Шевчук Ганна Юріївна ; НАН України, Держ. 

установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Півд. біотехнол. центр 

в рослинництві НААН України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-1736 А] УДК 577.21:633.174(477.7) 

2138. Шейко О. А. Фітогормони дикорослих орхідних та введення їх в культуру 

in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фі-

зіологія рослин" / Шейко Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і 

генетики, [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2012-0618 А] УДК 577.175.1.085:582.594 
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579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 

2139. Борецький Ю. Р. Генетичні і біохімічні механізми регуляції флавіноге-

незу у дріжджів Pichia guilliermondii : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Борецький Юрій Романович ; НАН 

України, Ін-т біології клітини. — Львів, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37. 

— 100 пр. — [2012-3454 А] УДК 579.25 

2140. Коваль Г. М. Мікробіологічне обґрунтування діагностики, лікування, 

профілактики сучасної клебсієльозної сапронозної інфекції : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Коваль Галина 

Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова 

Акад. мед. наук України", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Х., 2012. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (63 назви). — 100 пр. — [2012-0130 А] 

 УДК 579.61:579.8 

2141. Мішина М. М. Оптимізація діагностики та терапії гнійно-запальних про-

цесів, спричинених Streptococcus pyogenes : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Мішина Марина Митрофанівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Харків. нац. 

мед. ун-т]. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—38. — 100 пр. — 

[2012-1243 А] УДК 579.862:616-002.3-022.7-07-08 

На ступінь кандидата 

2142. Алексєєнко Н. В. Контроль збудників хвороб нуту за використання бак-

теріальних препаратів антифунгальної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Алексєєнко Надія Володи-

мирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва. 

— Чернігів, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-1041 А] УДК 579.64:631.463:632 

2143. Гаценко М. В. Вермикомпостування гною з фосфоритним борошном за 

впливу фосфатмобілізувальних бактерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Гаценко Мирослава Василівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва. — Чернігів, 

2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1086 А]

 УДК 579.22:631.461:631.86/.87 

2144. Глебенюк В. В. Корд-фактор мікобактерій: індикація та роль у патогенності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 

мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Глебенюк Володимир 

Володимирович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Одес. держ. аграр. 

ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15 ( 7 назв). — 100 пр. — [2012-1822 А] УДК 579.62:579.873.2 

2145. Гончаренко В. В. Особливості морфофункціональних властивостей штамів 

хламідій, ізольованих із урогенітального тракту та екстрагенітальних осередків : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіо-

логія" / Гончаренко Валентина Василівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та 

імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", [Держ. установа "Ін-т дерматології та 

венерології НАМН України"]. — Х., 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22 

(28 назв). — 100 пр. — [2012-0125 А] УДК 579.61:579.882.017 
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2146. Демченко Н. Р. Вплив четвертинних солей піридинію та триазолоазе-

пінію на розвиток корозійного мікробного угруповання ґрунту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Демченко 

Наталія Ростиславівна ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, 

[Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2012-2583 А] 

 УДК 579.26:620.193.8]:547.8 

2147. Кириченко І. І. Лабораторна діагностика і частота мікоплазменої негоспі-

тальної пневмонії в поєднанні з герпесвірусною інфекцією у військовослужбовців : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікро-

біологія" / Кириченко Ігор Іванович ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імуно-

логії ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України". — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2012-3583 А] 

 УДК 579.887.1:616.24-002-057.36 

2148. Комок М. С. Особливості інтродукції Bradyrhizobium japonicum М 8 в 

агроценози за різних видів мікробних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Комок Максим Сергійо-

вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва. — 

Чернігів, 2012. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 120 пр. — [2012-3614 А]

 УДК 631.461.5:635.655 

2149. Крилова К. Д. Характеристика дефектних фагів полілізогенної си-

стеми Erwinіa carotovora : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Крилова Катерина Дмитрівна ; НАН України, 

Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечни-

кова]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). 

— 100 пр. — [2012-2411 А] УДК 578.26:579.842.1/.2 

2150. Міхієнкова А. І. Обґрунтування методичного підходу до вивчення анти-

мікробної активності наноматеріалів та композицій на їх основі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Міхієнкова Анна Іванівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Мар-

зєєва НАМН України". — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 120 пр. — [2012-0869 А] УДК 579.63:546.57-022.532 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

2151. Іванніков Р. В. Репродукційна біологія орхідних in vitro : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Іванніков 

Роман Вікторович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2012. — 

48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—45 (49 назв). — 100 пр. — [2012-1915 А] 

 УДК 581.16:582.594.2 

2152. Куземко А. А. Лучна рослинність лісової та лісостепової зон рівнинної 

частини України: структура та антропогенна трансформація : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Куземко Анна Ар-

кадіївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Нац. дендрол. парк 

"Софіївка"]. — К., 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (61 назва). — 

100 пр. — [2012-2415 А] УДК 581.55:581.526.45 
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На ступінь кандидата 

2153. Артуянц А. Ю. Теоретичне та експериментальне обґрунтування ефектив-

них умов кріоконсервування дріжджоподібних грибів Candida albicans : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Артуянц 

Анастасія Юріївна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-0645 А]

 УДК 57.086.13:582.282.23 

2154. Артюшенко Т. А. Участь аскорбінової кислоти і ферментів її метаболізму 

у фізіологічній адаптації гороху та кукурудзи до сумісної дії сполук нікелю і кадмію : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія 

рослин" / Артюшенко Тетяна Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Кри-

воріз. ботан. сад НАН України]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (33 назви). — 100 пр. — [2012-1048 А] УДК 581.1:632.15 

2155. Бабицький А. І. Біологічні особливості декоративних кущових рослин 

родини Rosaceae Juss. в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Бабицький 

Андрій Ігорович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0647 А] 

 УДК 582.711.71:581.522.4](477.4) 

2156. Безсмертна О. О. Папоротеподібні флори України: хорологія, ценологія, 

охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Бо-

таніка" / Безсмертна Олеся Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2012-0653 А] 

 УДК 582.394(477) 

2157. Бєлая О. В. Гастероміцети Лівобережної України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.21 "Мікологія" / Бєлая Олена Віталіїв-

на ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-2328 А] УДК 582.284.3(477.5) 

2158. Вітер А. В. Формування бобово-ризобіального симбіозу за умов кліноста-

тування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-

логія" / Вітер Арсен Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування, [Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України]. — К., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3478 А] 

 УДК 581.557:582.736.3 

2159. Волощук М. І. Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy в Українських 

Карпатах: еколого-ценотичні, популяційні, морфолого-біологічні особливості та тенденції 

динаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Бо-

таніка" / Волощук Микола Іванович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодно-

го, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Карпат. біосфер. заповідник]. — К., 2012. — 22 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2012-0685 А] 

 УДК 582.912.42:581.4/.5](292.452) 

2160. Гнатюк Н. О. Алелопатичні властивості ароматичних рослин видів Mo-

narda didyma L., Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus officinalis L. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Гнатюк 

Наталія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології і природокористу-

вання, [Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України]. — К., 2012. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 130 пр. — [2012-1445 А] УДК 582.929.4:581.5 
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2161. Дідух А. Я. Біоморфологічна та екологічні особливості видів роду Trapa L. 

та їх культивування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Дідух Анна Яківна ; НАН України, Нац. ботан. 

сад ім. М. М. Гришка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1114 А] 

 УДК 582.776.5:632.931.1(477) 

2162. Долгорукова С. В. Діагностика та ідентифікація вірусів рослин у пред-

ставників флори Антарктиди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Долгорукова Світлана Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-3530 А] УДК 578.85/.86(292.3) 

2163. Жижина М. М. Вплив синтетичних регуляторів росту на фотосинтетич-

ну продуктивність і ріст культурних рослин в умовах засолення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Жи-

жина Марина Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-3546 А] УДК 581.1:581.526.52:633.15/.16 

2164. Зав'ялова Л. В. Урбанофлора Чернігова : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Зав'ялова Людмила Володи-

мирівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — К., 2012. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2012-0168 А] 

 УДК 581.9(477.51-25) 

2165. Ільєнко О. О. Види роду Aesculus L. в Лісостепу України : (біолого-екол. 

особливості та перспективи використ.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Ільєнко Олексій Олексійович ; НАН 

України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2237 А] УДК 582.746.56(477.4) 

2166. Калашнікова Л. В. Збереження рідкісних видів деревних рослин у квазі-

природних екосистемах Правобережного Лісостепу : (на прикл. дендропарку "Олек-

сандрія") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Бо-

таніка" / Калашнікова Людмила В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Держ. дендрол. парк "Олександрія" НАН України]. — К., 2012. — 26 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—23 (26 назв). — 100 пр. — [2012-0740 А] УДК 582.091(477.41) 

2167. Коркуленко О. М. Біоекологічні особливості видів роду Hydrangea L. та 

перспективи їх використання в озелененні м. Києва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Корку-

ленко Олена Миколаївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і приро-

докористування України. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2012-1531 А] УДК 582.711.26:712.4(477-25) 

2168. Крупа Н. М. Фотосинтез і розподіл асимілятів як складові продукцій-

ного процесу високоінтенсивних сортів озимої пшениці : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Крупа Наталія 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0056 А] 

 УДК 581.132:633.11"324" 

2169. Листван К. В. Використання рослин триби Psoraleeae (Fabaceae) для от-

римання біологічно активного меротерпену бакучіолу в системі in vitro : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / 
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Листван Катерина Володимирівна ; НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. ін-

женерії. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-3662 А] УДК 582.736.3.085.2:615.281 

2170. Лоя В. В. Види родини Оrchidaceae Juss. у флорі Закарпаття : (хорологія, 

екол.-ценот. особливості, охорона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Лоя Власта Василівна ; НАН України, Нац. 

ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-0816 А] УДК 582.594(477.87) 

2171. Макогон І. В. Біолого-популяційні аспекти інтродукції двох видів роду 

Picea A. Dietr. на південному сході України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Макогон Інна Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донец. ботан. сад НАН України]. — К., 2012. — 

22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2012-2844 А] 

 УДК 581.522:582.475.2(]477.6) 

2172. Мартинова Н. В. Біолого-екологічні основи підбору ґрунтопокривних 

рослин в умовах Степового Придніпров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Мартинова Надія Валентинівна ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2012-3148 А] УДК 581.522.4(477.63) 

2173. Матвєєва О. Ю. Метаболізм сахарози за Agrobacterium-опосередкованої 

трансформації кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Матвєєва Олександра Юріївна ; НАН України, 

Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-0180 А] УДК 581.1:633.15:577.124 

2174. Ніколенко В. В. Біологічні особливості декоративних сортів і гібридів 

роду Fragaria L. та їх використання в озелененні передгірної зони Криму : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Ніко-

ленко Віра Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. 

центр, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Ялта (АР Крим), 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1608 А]

 УДК 582.711.712(477.75) 

2175. Омельченко О. В. Накопичення і локалізація іонів натрію в тканинах 

глікофітів і галофітів Криму при адаптації до засолення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Омельченко 

Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Тав-

рійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2012-3741 А] 

 УДК 581.526.52(477.75) 

2176. Перебойчук О. П. Морфобіологічні особливості та інтродукція декора-

тивних видів роду анемона (Anemone L.) в умовах Полісся й Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 

Перебойчук Оксана Петрівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1274 А]

 УДК 582.675.1(477:292.485) 

2177. Пірогов М. В. Лишайники Українського Розточчя : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.21 "Мікологія" / Пірогов Микола 
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Володимирович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-3768 А] УДК 582.29(477.83) 

2178. Повлін І. Е. Особливості зональної технології вирощування меліси лі-

карської та гісопу лікарського в умовах Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Повлін Ірина Емерихівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, [Закарпат. ін-т 

агропром. вир-ва]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-1635 А] УДК 635.01:582.929.4](477.87) 

2179. Постоялкін С. В. Лишайники Угольського масиву Карпатського біо-

сферного заповідника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук  : 

[спец.] 03.00.21 "Мікологія" / Постоялкін Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т 

ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Херсон. держ. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 150 пр. — [2012-1646 А] 

 УДК 582.29:551.435.36](477.87) 

2180. Рак О. О. Рідкісні види судинних рослин Лівобережного Полісся Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Бо-

таніка" / Рак Олександр Олексійович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гриш-

ка. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-2455 А] УДК 582.35/.99:502.17](477.51) 

2181. Цикун Т. В. Дереворуйнівні гриби роду Armillaria пралісів Українських 

Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.21 "Мі-

кологія" / Цикун Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, 

[Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0597 А] УДК 582.284(234.421.1) 

2182. Шибко О. М. Біологічні особливості гісопу лікарського (Hyssopus offici-

nalis L.) в умовах передгірної зони Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Шибко Олексій Миколайович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нікіт. ботан. сад — Нац. наук. центр. — Ялта (АР Крим), 

2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. 

— [2012-1739 А] УДК 582.929.4(477.75):581.4 

2183. Шиндер О. І. Флора Мурафських Товтр : (Схід. Поділля) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Шиндер 

Олександр Іванович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2012. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2182 А] 

 УДК 581.9(477.82) 

2184. Шовган Ю. А. Особливості вирощування садивного матеріалу листо-

падних видів роду Magnolia L. : (на прикл. Захід. регіону України) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліо-

рація" / Шовган Юрій Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т 

України". — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-1880 А] УДК 582.677.1:631.53 

2185. Ярошенко Л. М. Екологічне обґрунтування контролю бур'янів в агроеко-

системах ярого ячменю Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ярошенко Любов Миколаївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0040 А] 

 УДК 581.5:632.51:633.16](477) 
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59 Зоологія 

На ступінь доктора 

2186. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи використання промислової іхтіо-

фауни великих рівнинних водосховищ України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Бузевич Ігор Юрійович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2012-2550 А] УДК 597.2/.5:556.155](477) 

2187. Кошарний В. В. Морфогенетичні перетворення органів ембріонів щурів 

під впливом електромагнітного випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Кошарний Володимир 

Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. 

"Дніпропетров. держ. мед. акад."]. — Х., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 

(53 назви). — 100 пр. — [2012-0433 А] УДК 591.392:599.323.4 

На ступінь кандидата 

2188. Алпатова О. М. Черепашкові амеби (Testacealobosia; Silicofilosea) Жи-

тормирського та Київського Полісся : (фауна, таксономія, екологія) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Алпатова Окса-

на Миколаївна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. 

ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-1042 А] УДК 593.121(477.41/.42) 

2189. Бігун В. К. Інвазійні види риб та їх вплив на аборигенну іхтіофауну річ-

ково-озерної мережі Західного Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Бігун Василь Костянтино-

вич ; НАН України, Ін-т гідробіології. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3292 А] УДК 597.2/.5.03(477.4) 

2190. Бурдейна С. Я. Кліщі — постійні ектопаразити горобцеподібних птахів, 

що мігрують через північно-західне Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Бурдейна Світлана Яківна ; 

НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнико-

ва]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 110 пр. — 

[2012-0314 А] УДК 595.42:598.28/.29 

2191. Вагалюк Л. В. Екологічні засади збереження агробіорізноманіття комах-

дендробіонтів Північного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Вагалюк Людмила Володимирівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — К., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1797 А] 

 УДК 592.7:577.4 

2192. Волкошовець О. В. Іхтіофауна руслових водосховищ малих річок ба-

сейну Прип'яті за впливу урбанізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Волкошовець Оксана Василівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва, [Ін-т гідробіології НАН України]. — К., 2012. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2012-2562 А] 

 УДК 597.2/.5:574.3](282.247.322.05) 

2193. Гарлінська А. М. Пухирчикові (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Physinae) 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоо-

логія" / Гарлінська Алла Миколаївна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгау-
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зена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-1085 А] 

 УДК 594.38:576.89](477) 

2194. Коваль В. О. Вплив токсикантів різної хімічної природи на морфологічні 

та фізіолого-біохімічні показники коропа лускатого в умовах зимівлі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Коваль 

Вікторія Олександрівна ; НАН України, Ін-т гідробіології, [Чернігів. нац. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв.). 

— 100 пр. — [2012-3604 А] УДК 597.551.2:577.3 

2195. Кузнєцова Г. М. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфо-

функціональний стан кишечника щурів при хемо-індукованому канцерогенезі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, 

клітин. біологія, гістологія" / Кузнєцова Галина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-0782 А] УДК 591.8:591.434 

2196. Кучеренко В. М. Птахи Західного Криму : (населення, сезонність, охо-

рона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоо-

логія" / Кучеренко Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмаль-

гаузена, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-3135 А] УДК 598.2(477.75) 

2197. Милобог Ю. В. Соколоподібні (Falconiformes) степової зони України: 

видовий склад, територіальний розподіл, динаміка чисельності та охорона : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / 

Милобог Юрій Валерійович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, 

[ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — К., 2012. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—23 

(31 назва). — 100 пр. — [2012-1586 А] УДК 598.279.24:502.17](292.486:477) 

2198. Харкевич Ю. О. Вплив мезенхімальних стовбурових клітин та ембріо-

нальних фібробластів на репаративні процеси в ушкодженій шкірі тварин-реци-

пієнтів : (експерим. дані) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Харкевич Юрій Олек-

сандрович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-0594 А] УДК 591.3:[602.9:591.81:616.5-092.19 

2199. Шимкович О. Д. Аловидова структура й інтрогресивна гібридизація у 

ставковика великого Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) s. lato (Gastropoda, Pulmonata) 

в межах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук  : 

[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Шимкович Олена Домініківна ; НАН України, Ін-т зоо-

логії ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1740 А] 

 УДК 594.38(477):575.22 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА.  

ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

2200. Теслюк В. В. Біотехнологічні основи розробки, виробництва та застосу-

вання мікобіопрепаратів для захисту сільськогосподарських культур від хвороб : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотех-

нологія" / Теслюк Віктор Васильович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—38 (69 назв). — 100 пр. — [2012-3861 А] УДК 602.4:632.938 

На ступінь кандидата 

2201. Галкін О. В. Роль транскрипційного фактора ZXDC у молекулярних ме-

ханізмах регулювання диференціації гемопоетичних попередників : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Галкін 

Олександр Валерійович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, [Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, Ун-т штату Канзас (США)]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-1810 А] УДК 601.2:575.853 

2202. Карпенко О. Я. Розробка біотехнології комплексного очищення ґрунтів, 

забруднених нафтою та хлорорганічними речовинами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Карпенко Олек-

сандр Ярославович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-3329 А] УДК 606:631.4 

2203. Лучаківська Ю. С. Отримання трансгенних рослин моркви (Daucus 

carota L.), що експресують гени секреторних білків Mycobacterium tuberculosis та 

людського інтерферону альфа-2В : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Лучаківська Юлія Сергіївна ; НАН 

України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3670 А] УДК 604.6:633.43 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

2204. Козлов С. В. Структурно-функціональна неоднорідність серця упродовж 

онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нор-

мал. анатомія" / Козлов Сергій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Х., 2012. — 

32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—27 (45 назв). — 100 пр. — [2012-0016 А] 

 УДК 611.12:612.17:575.16.015.3 

2205. Кутя С. А. Вікові особливості перебудови кісток при гравітаційних переван-

таженнях та використанні засобів підвищення стійкості до їх дії : (анатом.-експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нор-

мал. анатомія" / Кутя Сергій Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, ДУ "Крим. 

держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2012. — 36 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 28—33 (46 назв). — 100 пр. — [2012-0788 А] УДК 611.71/.72.068-053 
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На ступінь кандидата 

2206. Андрєєва О. В. Морфогенез нижньої щелепи при впливі на організм 
підвищеного рівня глюкокортикоїдів та їх інгібітора в різні вікові періоди : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Андрєєва Ольга Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. 
держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2012-3282 А] УДК 611.716:615.35 

2207. Борис Р. Я. Кровоносне русло і будова шкіри щура в нормі та при цукро-
вому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нор-
мал. анатомія" / Борис Руслан Ярославович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2338 А] 

 УДК 611.77+611.16]:616.379-008.64-092.9 
2208. Вдовіченко В. Ю. Топографія ниркових пірамід верхнього кінця нирки 

людини зрілого та похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Вдовіченко Вячеслав Юрійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2558 А] УДК 611.61-073-053.88 

2209. Волковець Д. В. Вікові особливості будови нирок щурів під впливом 
гравітаційних перенавантажень та при застосуванні різних методів захисту від них : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Волковець Денис Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, ДУ 
"Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2012. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3485 А] УДК 611.61.018:613.693 

2210. Геник І. Д. Закономірності вікових змін кісткової тканини в осіб зрілого 
віку Прикарпатського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Геник Ігор Дмитрович ; М-во охорони 
здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2352 А] 

 УДК 611.018.4:612.015.7]-053(477.8) 
2211. Глодан О. Я. Морфофункціональний стан яєчка в умовах циркуляторної 

гіпоксії і корекції кровотоку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Глодан Оксана Ярославівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського МОЗ України", [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 
Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1823 А]
 УДК 611.631:616.681-005-08 

2212. Григор'янць А. В. Експериментально-морфологічна оцінка сухожилкових 
швів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Григор'янць Армен Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, ДУ 
"Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2012. — 20, [1] с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2945 А] 

 УДК 611.018:616.74-089.84 
2213. Дугельний А. Г. Антропометричні та соматотипологічні показники у 

хворих на хронічні гепатити В і С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Дугельний Андрій Георгійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 
2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3534 А] 

 УДК 611.9:616.36-002]-055.1/.2 
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2214. Коваленко Д. А. Сонографічні параметри нирок у здорових чоловіків і 

жінок Поділля першого зрілого віку різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Коваленко Де-

нис Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2012. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — 
[2012-2818 А] УДК 611.4:616-073-055.1/.2 

2215. Лазарик О. Л. Особливості будови дванадцятипалої кишки новонарод-

жених після внутрішньоплідної дії антигенів : (анатомо-експерим. дослідж.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. ана-
томія" / Лазарик Олександра Леонідівна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 

2012. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0794 А]

 УДК 611.342.018:57.04:616-097.1 

2216. Малов А. Є. Анатомічні особливості клапанного апарату і кровоносного 

русла сердець дітей на етапах пренатального і постнатального онтогенезу в нормі і 
при вадах конотрункуса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Малов Анатолій Євгенович ; М-во охорони здо-

ров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського", [Донец. нац. мед. 

ун-т ім. М. Горького]. — Сімферополь, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-1573 А] УДК 611.1.013 

2217. П'ятницька Т. В. Особливості морфогенезу маткових труб у пренаталь-

ному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / П'ятницька Тетяна Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. 

мед. ун-т]. — Вінниця, 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. 

— [2012-1655 А] УДК 611.656.013 

2218. Романьков І. О. Морфологічні передумови формування одонтогенних 

синуситів верхньощелепної пазухи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Романьков Ігор Олександрович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Х., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3801 А] 

 УДК 611.216:611.716 
2219. Сак А. Є. Вікові особливості будови та формоутворення поперекових між-

хребцевих дисків в умовах різних режимів рухової активності : (анатомо-експерим. до-

слідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нор-

мал. анатомія" / Сак Андрій Євгенович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. 

держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2012-0522 А] УДК 611.711:616-092.9-053.9 

2220. Сєроух О. Г. Нейроно-гліально-капілярні відносини в постцентральній 

звивині кори головного мозку людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Сєроух Олексій Геннадійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 16, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3819 А] 

 УДК 611.813.018.83 

2221. Столяр Д. Б. Анатомічні особливості скронево-нижньощелепного сугло-
ба в перинатальному періоді онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Столяр Денис Борисович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Х., 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1684 А]

 УДК 611.716.013 
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2222. Тополенко Т. А. Особливості будови яєчок потомства щурів після вве-

дення жіночих статевих гормонів у плідному періоді : (анатомо-експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Тополенко Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 

держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-1697 А] УДК 611.631.08:599.323.11 

2223. Трач-Росоловська С. В. Вікові особливості ремоделювання серця при 

експериментальній гіперглікемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Трач-Росоловська Світлана Василівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-1342 А] УДК 611.12.068:616.379-008.64]-053 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

2224. Богдановська Н. В. Роль оксиду азоту в забезпеченні адаптації серцево-

судинної системи людини до фізичних навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Богда-

новська Надія Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Х., 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—35 (62 назви). — 100 пр. — [2012-1394 А]

 УДК 612.1:796.015.1 

2225. Мороз Г. О. Закономірності будови надниркових залоз, тимуса та селе-

зінки при гіпергравітаційному впливі : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Мо-

роз Геннадій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. 

ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2012. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 28—32 (40 назв). — 100 пр. — [2012-1596 А] 

 УДК 612.451+612.438+612.411].014.4 

2226. Романюк Л. І. Поліноз та перехресна харчова алергія: механізми розвит-

ку, методи діагностики, лікування та профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Романюк Лілія 

Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 

[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Донецьк, 2012. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (28 назв). — 500 пр. — [2012-3386 А] 

 УДК 612.017:616-022.8]-07-08-084 

На ступінь кандидата 

2227. Алієва А. О. Морфогенез надниркових залоз в період реадаптації після 

впливу екстремальної хронічної гіпертермії та інтенсивного фізичного навантаження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Алієва Ася Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Лу-

ган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-1841 А] УДК 612.45:613.65 

2228. Барнетт О. Ю. Вплив артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби 

серця на клініко-функціональне і ультраструктурне ремоделювання міокарда : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Барнетт Ольга Юліанівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч.  

закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила  
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Галицького]. — Івано-Франківськ, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.:  

с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-2925 А] 

 УДК 612.12-008.331.1+616.12-005.4]-02:616.127 

2229. Богомаз О. В. Просторово-часова організація ходьби юнаків та дівчат 

при виконанні моторного й когнітивного завдань : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Богомаз 

Ольга Василівна ; Херсон. держ. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — 

Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-2210 А] УДК 612.76-053.6 

2230. Вародова О. В. Статеве дозрівання хлопців сільської місцевості, фактори 

ризику його порушення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Вародова Ольга Вячеславівна ; Держ. установа 

"Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. наук 

України", [Держ. установа "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН Ук-

раїни"]. — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-3063 А] УДК 612.661-053.6(1-22) 

2231. Ватліцова О. С. Процес овуляції та функціональна активність яйцеклі-

тин при локальному та тотальному опроміненні експериментальних тварин іонізую-

чою радіацією у різних дозах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Ватліцова Ольга Станіславівна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини НАМН 

України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-2343 А] УДК 612.621.9+612.622]:599.23 

2232. Верещака І. В. Активація м'язів плечового поясу та плеча людини в ізо-

метричних "двосуглобових" зусиллях руки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Верещака Інна 

Вікторівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-0672 А] УДК 612.76:612.885 

2233. Доброродній А. В. Патогенетичні механізми розвитку кисневої недостат-

ності при гострому респіраторному дистрес-синдромі та її корекція антигіпоксан-

тами : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Доброродній Андрій Володимирович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського". — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-1476 А] УДК 612.24-008.4-085-092 

2234. Іванюк О. А. Вплив ранньої спортивної спеціалізації на характер елек-

тричних потенціалів кори головного мозку у юнаків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Іванюк 

Ольга Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2012-3325 А]

 УДК 612.821:616-073.7-053.67 

2235. Ігнатов Д. Ю. Функціональна неоднорідність нейтрофілів і її роль в ме-

ханізмах регуляції кількості лейкоцитів периферичної крові людини : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / 

Ігнатов Дмитро Юрійович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. 

— 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2012-0400 А] 

 УДК 612.112.08 
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2236. Кондратова Ю. А. Вплив іонізуючої радіації на компонентний склад 

сім'яної рідини та фізіологічну активність сперматозоїдів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Кондратова Юлія 

Анатоліївна ; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук 

України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2012-2402 А] УДК 612.616.2.014.48 

2237. Коноваленко С. О. Вікові особливості ремоделювання структур серце-

вого м'яза при токсичних ураженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Коноваленко Сергій Олександро-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2968 А] УДК 612.174:616.127-018-053 

2238. Котік Ю. М. Профілактика та лікування рецидиву спайкової хвороби, 

ускладненої гострою кишковою непрохідністю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Котік Юрій Миколайович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Одес. нац. мед. 

ун-т]. — Вінниця, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. 

— [2012-3335 А] УДК 612.07:616-053.2-036-07-08 

2239. Кривчанська М. І. Хроноритми функцій нирок за умов блокади бета-

адренорецепторів : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Кривчанська Мар'яна Іванівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. 

мед. ун-т]. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-3636 А] УДК 612.46.017.2 

2240. Літісевич Л. В. Репродуктивне здоров'я спортсменок високої кваліфікації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 "Лікув. фіз-

культура та спорт. медицина" / Літісевич Людмила Вікторівна ; ДЗ "Дніпропетров. 

мед. акад. МОЗ України", [Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України]. — Дніпро-

петровськ, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-0254 А] УДК 612.6:796.071.2-055.2 

2241. Морозова О. М. Морфофункціональна організація імунного апарату 

тонкої кишки щурів при імуностимуляції та імуносупресії в експерименті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Морозова Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. 

держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). 

— 100 пр. — [2012-2023 А] УДК 612.017.1:616-092.9 

2242. Нецик О. В. Роль канабіноїдних рецепторів у регуляції функціонування 

підщелепної слинної залози щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Нецик Ольга Володи-

мирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3728 А] УДК 612.313 

2243. Родніченко А. Є. Вплив індукторів інтерфероногенезу на адаптивну 

імунну відповідь у мишей ліній С57Вl/6 та ВАLВ/с різного віку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Родніченко 

Анжела Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. установа "Ін-т ге-

ронтології ім. акад. Д. Ф. Чеботарьова" НАМН України]. — К., 2012. — 21 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2693 А] УДК 612.017.1:615.017 
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2244. Савотченко А. В. Роль ендогенної нейрамінідази у модуляції активності 

нейронних мереж гіпокампа щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Савотченко Аліна Воло-

димирівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 24 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0943 А] 

 УДК 612.82:577.3 

2245. Стешенко М. М. Зміни прооксидантно-антиоксидантного балансу і функ-

ціонального стану мітохондрій міокарду щурів при гострій гіпоксії та засоби їх попере-

дження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фі-

зіологія людини та тварин" / Стешенко Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т 

фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. 

— 100 пр. — [2012-0549 А] УДК 612.233+612.176]:517.151.6 

2246. Черепаха О. Л. Особливості зв'язків показників гемодинаміки гомілки з 

антропометричними параметрами підлітків різних соматотипів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03. "Нормал. фізіологія" / Че-

репаха Олена Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-1724 А] УДК 612.13:612.66]-053.6 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

На ступінь доктора 

2247. Бобко Н. А. Хронобіологічні основи моніторингу адаптації операторів в 

умовах цілодобового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Бобко Наталія Андріївна ; 

Держ. установа "Ін-т медицини праці НАМН України". — К., 2012. — 39 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (48 назв). — 100 пр. — [2012-2928 А] УДК 613.65 

2248. Пономаренко А. М. Гігієнічні основи профілактики чинників ризику для 

працівників основних професій транспортної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Пономаренко 

Анатолій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп."]. — Донецьк, 2012. — 31 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 24—28 (36 назв). — 150 пр. — [2012-3775 А] УДК 613.6:656 

На ступінь кандидата 

2249. Аксьонов М. В. Наукове обґрунтування вимог до системи гарантій 

якості радіаційного контролю радону у повітрі житлових приміщень : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. пато-

логія" / Аксьонов Микола Васильович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології 

ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—18. — 120 пр. — [2012-3403 А] УДК 613.648.4:613.5 

2250. Єна Т. А. Особливості психофізіологічних характеристик диспетчерів 

енергосистем у штатних і аварійних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Єна Тетяна Ана-

толіївна ; ДУ "Ін-т медицини праці НАМН України". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1485 А] УДК 613.6 

2251. Калмиков С. А. Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хво-

рих на цукровий діабет 2 типу, на поліклінічному етапі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 "Лікув. фізкультура та спорт. меди-
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цина" / Калмиков Сергій Андрійович ; ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони 

здоров'я України", [Харків. держ. акад. фіз. культури]. — Дніпропетровськ, 2012. — 

24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0406 А] 

 УДК 613.71:616.379-008.64-036.82 

2252. Капустян А. І. Технологія протеаз, іммобілізованих в хітозан-пек-

тиновий комплекс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Капустян Антоніна Іванівна ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-1143 А] УДК 613.292:577.17 

2253. Касіян О. П. Гігієнічна оцінка впливу факторів довкілля на поширеність 

аутоімунного тиреоїдиту серед населення Львівської області : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Касіян Ольга Петрівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Мар-

зєєва НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1147 А] 

 УДК 613.1:616.441-002.2-036.21(477.83) 

2254. Мазур В. В. Рання діагностика та профілактика вібраційної хвороби та 

вегето-сенсорної поліневропатії рук у шахтарів Львівсько-Волинського вугільного 

басейну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гі-

гієна та проф. патологія" / Мазур Володимир Володимирович ; ДУ "Ін-т медицини 

праці НАМН України". — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-1568 А] УДК 613.64:622.87](477.83) 

2255. Меркулова Т. В. Гігієнічний моніторинг формування здоров'я школярів 

у сільській місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Меркулова Тетяна Валентинівна ; Держ. 

установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук Ук-

раїни", [ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України"]. — К., 2012. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2012-2012 А] 

 УДК 613.955(477.54-22) 

2256. Мочалова Г. О. Стан здоров'я інтелектуально обдарованих дітей : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.10 "Педіатрія" / 

Мочалова Ганна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1600 А] УДК 613.95-056.45 

2257. Пролигіна О. В. Прогнозування перебігу вагітності, стану плода та но-

вонародженого за антропогенетичними параметрами жінок : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Про-

лигіна Олена Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2012. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-2687 А] УДК 613.99:618.29 

2258. Станкевич Т. В. Гігієнічна оцінка умов життєдіяльності розумово від-

сталих дітей в спеціальних школах-інтернатах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Станкевич Тетя-

на Валеріївна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. 

акад. мед. наук України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2012-2479 А] УДК 613.955:376-056.36 

2259. Тірон-Воробйова Н. Б. Технологія лізоцимовмісних біополімерних комп-

лексів рослинного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Тірон-Воробйова Наталія Борисівна ; Одес. 

нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 

(27 назв). — 100 пр. — [2012-1335 А] УДК 613.292:577.11/.12 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

2260. Коваленко В. Л. Теоретичне і експериментальне обґрунтування розроб-

ки та використання комплексних дезінфектантів для ветеринарної медицини : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та 

вет. санітарія" / Коваленко Вячеслав Леонідович ; Кабінет Міністрів України, Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. акад. аграр. наук України]. — 

К., 2012. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (53 назви). — 100 пр. — [2012-0419 А]

 УДК 614.48:614.9 

2261. Орлова Н. М. Медико-соціальне обґрунтування реструктуризації мережі 

амбулаторно-поліклінічних закладів із врахуванням медико-демографічних особли-

востей регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Орлова Наталія Михайлівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — [2012-1613 А] УДК 614.212(477) 

2262. Петриченко О. О. Наукове обґрунтування системи оптимізації медичної 

допомоги населенню в умовах великомасштабної радіаційної аварії : (за досвідом 

ліквідації наслідків Чорнобил. катастрофи) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" ; 14.02.03 "Соц. медицина" / Петри-

ченко Олександр Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Нац. наук. центр радіац. медицини НАМН України". — К., 2012. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—35 (33 назви). — 100 пр. — [2012-3761 А] УДК 614.88:621.039.586 

2263. Поздєєв С. В. Розвиток наукових основ визначення меж вогнестійкості 

несучих залізобетонних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Поздєєв Сергій Валерійович ; М-во 

надзв. ситуацій України, Нац. ун-т цивіл. захисту України, [Акад. пожеж. безпеки 

ім. Героїв Чорнобиля]. — Х., 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 

(43 назви). — 100 пр. — [2012-1638 А] УДК 614.841.33:624.012.3 

2264. Приходько О. Б. Наукове обґрунтування системи оцінки пилкового заб-

руднення атмосферного повітря та розробка попереджувальних заходів щодо зни-

ження негативного впливу на здоров'я населення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Приходько 

Олександр Борисович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гігієни та 

мед. екології ім. О. М. Марзєєва", [Запоріз. держ. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я 

України]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (36 назв) та в тексті. 

— 100 пр. — [2012-3783 А] УДК 614.715 

2265. Толстанов О. К. Медико-соціальне обґрунтування якісно нової системи 

лабораторної служби на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра мед. наук : спец. 14.02.03 "Соц. медицина" / Толстанов Олександр Костянти-

нович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж."]. — К., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33. 

— 100 пр. — [2012-3869 А] УДК 614.212 

2266. Шкробанець І. Д. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи 

медичної допомоги дітям із захворюваннями нервової системи на регіональному 
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рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 

медицина" / Шкробанець Ігор Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2012. 

— 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (55 назв). — 100 пр. — [2012-3271 А] 

 УДК 614.2:616.8-053.2 

На ступінь кандидата 

2267. Артеменко В. В. Підвищення вогнестійкості металевих будівельних кон-
струкцій покриттями на основі наповнених поліалюмосилоксанів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Арте-
менко Віктор Вікторович ; М-во надзв. ситуацій України, Львів. держ. ун-т безпеки 
життєдіяльн. — Львів, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 
100 пр. — [2012-1047 А] УДК 614.841.33 

2268. Білянська О. В. Санітарно-гігієнічна та якісна оцінка тушок курей, ви-
рощених у присадибних та фермерських господарствах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 
Білянська Олена Віталіївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. 
нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Одес. держ. аграр. 
ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2012-1391 А] УДК 614.31:636.52/.58.09 

2269. Бондаренко Л. В. Гігієнічне обґрунтування використання пробіотику 
протекто-актив при вирощуванні молодняку свиней : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Бонда-
ренко Леся Вікторівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продо-
вольства України]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2012-0043 А] УДК 614.9:636.4.084.1 

2270. Вахненко О. М. Медико-соціальне обґрунтування концепції оптимізації 
стоматологічної допомоги населенню України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Вахненко Олександр Мико-
лайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2012-0319 А] УДК 614.2:616.314](477) 

2271. Гаркавий С. С. Гігієнічна оцінка динаміки міграції метил трет-бутило-
вого ефіру в ґрунті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Гаркавий Сергій Сергійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2012-2568 А] УДК 614.76:665.73.038 

2272. Ковальов А. І. Удосконалення методу оцінювання вогнезахисної здат-
ності покривів залізобетонних перекриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Ковальов Андрій Іванович ; М-во 
надзв. ситуацій України, Укр. НДІ цивіл. захисту, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чор-
нобиля]. — К., 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2012-0758 А]
 УДК 614.841.33 

2273. Котикович Ю. С. Гігієнічне обґрунтування заходів індивідуальної та 
групової профілактики йоддефіцитних захворювань у населення Полісся : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 
патологія" / Котикович Юлія Сергіївна ; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Мар-
зєєва НАМН України". — К., 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 
[2012-2627 А] УДК 614:616.391:546.15 
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2274. Лазаренко О. В. Екранування теплового потоку радіальною водяною 

завісою, генерованою переносним водяним пожежним стволом багатоцільового при-

значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "По-

жеж. безпека" / Лазаренко Олександр Вікторович ; М-во надзв. ситуацій України, 

Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18 (10 назв). — 120 пр. — [2012-2418 А] УДК 614.843.4.086.54 

2275. Михайлов Д. В. Підвищення ефективності автоматичного протипо-

жежного захисту приміщень, що вентилюються : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Михайлов Дмитро Вік-
торович ; М-во енергетики та вугіл. пром-ті України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки 

робіт у гірн. пром-сті, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Макіївка (До-

нец. обл.), 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2012-2656 А] 

 УДК 614.841.3 

2276. Оленіч Л. О. Ветеринарно-санітарний контроль виробництва сирого то-
варного молока за мікробіологічними та паразитологічними критеріями : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-сан. експерти-

за" / Оленіч Лідія Олександрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(13 назв). — 100 пр. — [2012-0143 А] УДК 614.31:637.1 

2277. Поздєєв А. В. Урахування впливу модифікаторів бетону залізобетонних 

балок при розрахунковому визначенні їх вогнестійкості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Поздєєв Андрій 
Валерійович ; Держ. інспекція техноген. безпеки України, Укр. НДІ цивіл. захисту, 

[Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України]. — К., 2012. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3178 А] УДК 614.841.33 

2278. Тюльпінов Д. О. Розробка способів та пристроїв придушення полум'я з ви-

користанням каталізаторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Тюльпінов Дмитро Олександрович ; М-во енерге-

тики та вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ по безпеці робіт у гірн. пром-сті, 

[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Макіївка (Донец. обл.), 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2497 А] 
 УДК 614.838 

2279. Фурсов І. В. Гігієнічна оцінка шкідливих викидів підприємств із вироб-

ництва вогнетривів і їх вплив на здоров'я населення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Фурсов Іван 

Валентинович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0588 А] УДК 614.878 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські засоби.  

Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

2280. Гарна С. В. Розробка та стандартизація технології комплексної переробки 

лікарської рослинної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фар-

мац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Гарна 
Світлана Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. 

— 41 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 34—38 (44 назви). — 100 пр. — [2012-3491 А]

 УДК 615.322.014 
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2281. Гонтова Т. М. Фармакогностичне дослідження рослин родин фіалкові та 

шорстколисті, перспективи їх використання в медицині : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / 

Гонтова Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 

Х., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (59 назв). — 100 пр. — [2012-3082 А]

 УДК 615.322.014:[582.681.26+582.929.2 

2282. Каплаушенко А. Г. Синтез, будова і біологічна активність похідних 4-моно- 

та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія"  / Каплаушенко 

Андрій Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — 

Запоріжжя, 2012. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—39 (85 назв). — 100 пр. — 

[2012-3575 А] УДК 615.015.4:547.79 

2283. Ковальов С. В. Фармакогностичне дослідження рослин родин Fabaceae, 

Rosaceae, Cannabaceae, Iridaceae, Salicaceae, Apocynaceae як джерел отримання 

лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Ковальов Сергій Володимирович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 43 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—40 (92 назви). — 100 пр. — [2012-0173 А] УДК 615.322.076 

2284. Попова Н. В. Фітохімічні дослідження та стандартизація сировини рослин 

родин ясноткові, айстрові, пасльонові, ломикаменеві та перспективи їх застосування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 

хімія та фармакогнозія" / Попова Наталія Вячеславовна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 40 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 30—38 (75 назв). — 100 пр. — [2012-3182 А] УДК 615.32 

2285. Соколова Л. В. Теоретичне та експериментальне обґрунтування техно-

логії отримання фітосубстанцій методом ліофілізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. спра-

ви" / Соколова Людмила Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фар-

мац. ун-т. — Х., 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (53 назви). — 100 пр. 

— [2012-3396 А] УДК 615.014.2:615.322 

2286. Туляков В. О. Розробка протиартрозних препаратів з хондропротектор-

ною, протизапальною та анальгетичною дією на основі аміноцукру глюкозаміну : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-

кологія" / Туляков Владислав Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармац. ун-т, [Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Си-

тенка Нац. акад. мед. наук України"]. — Х., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (38 назв). — 100 пр. — [2012-2133 А] УДК 615.276.012 

2287. Чорноіван Н. Г. Застосування препаратів з поліфункціональними влас-

тивостями для підвищення терапевтичної ефективності та безпечності нестероїдних 

антифлогістиків та перспективи створення на цій основі нового лікарського засобу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-

кологія" / Чорноіван Наталія Георгіївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 

фармакології та токсикології НАМН України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-

гова МОЗ України]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (36 назв). 

— 100 пр. — [2012-3010 А] УДК 615.24 

На ступінь кандидата 

2288. Абу-Дейіх З. Х. М. Фармакогностичне дослідження Сhamerion angustifo-

lium (L.) holub : [(хаменерій вузьколистий)] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Зіяд Хульмі 

Махмуд Абу-Дейіх ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Львів, 2012. — 22 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2386 А] 
 УДК 615.011:582.886 
2289. Алєксєєва М. О. Анаболічні властивості амідованих похідних (2-оксоін-

долініліден-3) карбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Алєксєєва Маріанна Олександрівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3407 А] УДК 615:547.46'054 

2290. Альхуссейн В. В. Розробка складу та технології мазі з екстрактом кори 
Populus tremula для лікування інфекційних захворювань шкіри та м'яких тканин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Тех-
нологія ліків та орг. фармац. справи" / Альхуссейн Вікторія Валеріївна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1842 А] УДК 615.454.1:615.281 

2291. Бензель І. Л. Пошук, одержання та фітохімічне дослідження рослинних 
індукторів інтерферону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 
[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Бензель Ігор Леонідович ; Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — [2012-0296 А] УДК 615.322.014.2 

2292. Березняков А. В. Фармакологічне дослідження нової комбінованої мазі 
"Глітацид" на основі сухого екстракту солодки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Березняков Андрій Воло-
димирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 18 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1775 А] УДК 615.454.1.012 

2293. Британова Т. С. Синтез, хімічні та біологічні властивості похідних 4-бен-
зиліденаміно- та 4-(фуран-2-ілметиленаміно)-1-R-4H-1,2,4-тріазолію галогенідів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 
хімія та фармакогнозія" / Британова Тетяна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 13—16 (21 назва). — 100 пр. — [2012-2339 А] УДК 615.31.015.4 

2294. Бурцева О. В. Фармакогностичний аналіз вівса посівного та розробка 
лікарських препаратів на його основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Бурцева Олена Во-
лодимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. 
мед. ун-т"]. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. 
— [2012-0084 А] УДК 615.322:633.13 

2295. Буряк М. В. Розробка технології густого екстракту кори дуба та ство-
рення мазі на його основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Буряк Марина Ва-
леріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2012-3060 А] 

 УДК 615.322.014.2:615.454.1 
2296. Ващенко О. О. Опрацювання складу, технології та дослідження лікар-

ських засобів для зовнішнього лікування оніхомікозу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. спра-
ви" / Ващенко Оксана Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2012-1421 А] УДК 615.263.7:616.596-002.828 
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2297. Вишневська М. С. Розробка складу та технології крапель "Урохол" для 

застосування в урології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Вишневська Марина Ста-

ніславівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 21 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2012-1074 А] 
 УДК 615.254.7.012 

2298. Волянська Н. П. Розробка вакцинних препаратів на основі ацильованих 

похідних імуногенних біополімерів Pseudomonas aeruginosa : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. 
фармац. справи" / Волянська Наталія Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармац. ун-т, [ДУ "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. 

наук України"]. — Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (25 назв). — 

100 пр. — [2012-3070 А] УДК 615.281.012:577.112.85 

2299. Гаман Д. В. Антигіпоксичні та антиоксидантні властивості похідних α-арила-
мідо-α-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Гаман Діна Володими-

рівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-1813 А] УДК 615.273 
2300. Гриньків Я. О. Інформаційне забезпечення фармацевтичної допомоги 

при епілепсії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук  : 

[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Гриньків Ярина Орестів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 
Львів, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-2362 А] УДК 615.213:614.272 

2301. Гузенко Н. В. Розробка методів аналітичної діагностики отруєнь кетаміном : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 

хімія та фармакогнозія" / Гузенко Наталя Валеріївна ; М-во охорони здоров'я Украї-
ни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. після-

диплом. освіти]. — К., 2012. — 21 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-0358 А] УДК 615.214.24.099:616-07 

2302. Данилов С. А. Експериментальне вивчення психотропних і нейропро-
текторних властивостей нового препарату собачої кропиви : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Данилов Сергій 

Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3517 А] 

 УДК 615.214:582.635.5 
2303. Денисюк О. М. Нейропротекторна дія нових похідних гуанідину при екс-

периментальній ішемії мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Денисюк Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Одес. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Одеса, 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3522 А]

 УДК 615.22.015:616.831-005.1-092.9 

2304. Джан Т. В. Фармакогностична характеристика айви довгастої Cydonia 

oblonga Miller та айви японської Chaenomeles speciosa (Sweet.) Nak. та розробка суб-
станцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Джан Тетяна Віталіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[ПВНЗ "Київ. мед. ун-т УАНМ"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(24 назви). — 100 пр. — [2012-1882 А] УДК 615.322.014:634.14 
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2305. Ємельянов А. В. Розробка складу, технології та дослідження апі-

препарату для ін'єкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Ємельянов Андрій Вікто-

рович ; М-во охорони здоров'я, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2011. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1858 А] 

 УДК 615.014.2:638.16 

2306. Заярнюк Н. Л. Розробка протинаркотичного та протиалкогольного ін'єкцій-

ного лікарського засобу пролонгованої дії з використанням водорозчинних полімерів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Тех-

нологія ліків та орг. фармац. справи" / Заярнюк Наталія Леонідівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Львів, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-1494 А] УДК 615.214.012 

2307. Зборовська Т. В. Розробка складу, технології та дослідження антидіарей-

них препаратів, що містять цинк : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фар-

мац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Зборовська 

Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 

2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1135 А]

 УДК 615.246.014.2 

2308. Здрайковська М. В. Розробка технології поліелектролітних інфузійних 

розчинів з солями цинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 

наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Здрайковська Маг-

далена Вадимівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 

100 пр. — [2012-0391 А] УДК 615.456.014.2 

2309. Зеліско Н. І. Синтез, перетворення та біологічна активність тіопіра-

но[2,3-d]тіазол-карбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Зеліско Наталія 

Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицько-

го. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-1496 А] УДК 615.042:547.818 

2310. Іванійчук Т. Ю. Фармакологічна корекція токсичних уражень сітківки 

та зорової кори за допомогою метаболічних засобів: мареполіміелу, цистеїну та ас-

корбінової кислоти : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Іванійчук Таісія Юріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т очних хвороб 

і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України"]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2388 А] 

 УДК 615.272:617.735-002 

2311. Кашуба О. В. Фармакоепідеміологічні підходи до вивчення побічних ре-

акцій при медичному застосуванні диклофенаку та німесуліду : (порівнял. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. 

фармакологія" / Кашуба Олександр Валерійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", [Нац. наук. центр "Ін-т 

кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска"]. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2012-2961 А] УДК 615.276:616-002.77 

2312. Клименко І. В. Фармакоекономічні підходи до оцінки, вибору та викорис-

тання антисептичних і дезінфекційних засобів в організаціях охорони здоров'я та фар-
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мації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Тех-

нологія ліків та орг. фармац. справи" / Клименко Ірина Володимирівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 

2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2012-3332 А] 

 УДК 615.28:614.2 

2313. Косяченко Н. М. Розробка складу та технології гелю для лікування за-

хворювань опорно-рухового апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Косяченко 

Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. 

— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1177 А] 

 УДК 615.454.1.014.2.07:616.7 

2314. Лебединець О. В. Розробка складу та технології стоматологічного гелю 

комплексної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук  : 

[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Лебединець Ольга Во-

лодимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0799 А] 

 УДК 615.242:616.454.1 

2315. Лобурцова М. С. Фармакогностичне вивчення медунки темної та ство-

рення субстанцій на її основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 

наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Лобурцова Марія 

Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0813 А] 

 УДК 615.322:582.929.2 

2316. Медведєв Б. М. Гіпоглікемічна активність нового синтетичного похід-

ного бензопірану — адіахрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Медведєв Борис Миколайович ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. фармац. ун-т]. — Х., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0856 А]

 УДК 615.25:616.379-008.64 

2317. Міщенко І. О. Розробка складу та технології комбінованої мазі  

хондропротекторної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Міщенко Ірина Олександ-

рівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1244 А] 

 УДК 615.322.014.2:547.459.5 

2318. Мощіц В. Ф. Розробка складу та технології комбінованої мазі з екстрактами 

кори дуба та насіння каштану кінського для лікування проктологічних захворювань : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Техно-

логія ліків та орг. фармац. справи" / Мощіц Віктор Федорович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3155 А] 

 УДК 615.322.014:615.454.1].014 

2319. Напраснікова Г. С. Розробка методик контролю якості засобу проти-

вірусної дії "Імуно-вірал з вітаміном С" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Напрасні-

кова Ганна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3722 А]

 УДК 615.322.012:616.921.5 
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2320. Насадюк Х. М. Роль циклооксигенази-2, ліпооксигенази-5 та системи 

нітрогену оксиду в механізмах цитопротекції в слизовій оболонці шлунка при 

дії тимогексину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук  : 

[спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Насадюк Христина Мирославівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-3723 А] УДК 615.24 

2321. Негода Т. С. Комплексні маркетингові дослідження ринку препаратів 

для лікування гіпертонічної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Негода 

Тетяна Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2012. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2012-3725 А] 

 УДК 615.225.012:339.138 

2322. Осадченко С. М. Фармакологічне вивчення хондропротекторних влас-

тивостей комбінацій глюкозаміну з похідними саліцилової кислоти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Осад-

ченко Світлана Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 

Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3744 А]

 УДК 615.27.012:616.71-002 

2323. Остапенко А. О. Гіполіпідемічна активність нових похідних 7- β-гідрок-

си-γ-(моно- та дихлорфенокси) пропілксантинів при експериментальній гіперліпідемії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фар-

макологія" / Остапенко Андрій Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармац. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (21 назва). — 150 пр. — [2012-3745 А] УДК 615.272.015.4:616.13-004.6 

2324. Паршиков О. В. Фармакокінетика, імуномодулюючі та антиметастатичні 

властивості ліпосомної форми глюкозамініл-мурамілдипептиду : (експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармако-

логія" / Паршиков Олександр Вікторович ; Нац. акад. мед. наук. України, Держ. 

установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". — К., 2012. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-

3169 А] УДК 615.07:547.459.5 

2325. Пасісниченко В. О. Експериментальне обґрунтування ефективності про-

біотикотерапії при лікарському дисбіозі кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Пасісниченко Валерія 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 

18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3757 А] 

 УДК 615.33:616.34 

2326. Пласконіс Ю. Ю. Розробка складу та технології настойки із листя шовко-

виці методом гідродинамічної кавітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. справи" / Пласконіс 

Юлія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — К., 2012. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1633 А] 

 УДК 615.252.349.7.012:582.635.3 

2327. Попик А. І. Фармакогностичне вивчення представників роду Syringa і 

отримання фітозасобів на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Попик Андрій 

Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-0920 А] УДК 615.322 

2328. Пузак О. А. Фармакогностичне вивчення сировини Armeniaca vulgaris Lam. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 

хімія та фармакогнозія" / Пузак Ольга Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-3184 А] УДК 615.262.1:582.711.713 

2329. Ривак Т. Б. Клініко-фармацевтична складова концептуальної моделі 

раціональної фармакотерапії в охороні здоров'я України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків та орг. фармац. 

справи" / Ривак Тетяна Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 22, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20. — 100 пр. — [2012-2458 А] УДК 615.03:614.2(477) 

2330. Різак Г. В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2,4-діоксо- та 

4-іміно-2-оксо-3-феніл-5-R-6-R'-тієно[2,3-d]піримідинів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогно-

зія" / Різак Галина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 

Х., 2012. — 18 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3194 А]

 УДК 615:547.853.057 

2331. Роїк О. М. Розробка складу та технології детоксикуючого гелю : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія 

ліків та орг. фармац. справи" / Роїк Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-2076 А] УДК 615.454.1:615.28 

2332. Сікорська Т. А. Вплив метаболітної терапії на функціональний стан 

серцево-судинної та центральної нервової системи, церебральну гемодинаміку у 

хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з хронічною ішемією мозку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Сікорська Тетяна Анатоліївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0533 А] 

 УДК 615.272:[616.12-008.331.1+616.8-005 

2333. Сквирський О. В. Характер остеотропних ефектів аторвастатину, атено-

лолу та гідрохлортіазиду в умовах експериментального остеопорозу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Сквир-

ський Олександр Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

фармакології та токсикології НАМН України", [ДЗ "Дніпропетров. держ. мед. акад. 

М-ва охорони здоров'я України"]. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3211 А] 

 УДК 615.272:616.71-007.234 

2334. Солеіман А. Експериментальне обґрунтування клінічного застосування 

нової мазі "Філетол" для лікування ран та опіків : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Ахмад Солеіман ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1375 А] УДК 615.454.1:616-001.4 

2335. Соловйов С. О. Математичні моделі прогнозування ефективності рота-

вірусних вакцин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Соловйов Сергій Олек-
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сандрович ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. — 

К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2012-3838 А] 

 УДК [578.823:615.371]:004.9](477) 

2336. Стремоухов О. О. Порівняльне дослідження фракцій жовчі тварин та 

створення субстанцій на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Стремоухов Олек-

сандр Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, 

[Нац. фармац. ун-т]. — Запоріжжя, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-0553 А] УДК 615.324:547.93 

2337. Струк О. А. Фармакогностичне дослідження видів роду Гадючник захід-

ного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Струк Оксана Анатоліївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Іва-

но-Франків. нац. мед. ун-т]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-3400 А] УДК 615.322:582.711.711](477.8) 

2338. Субтельна І. Ю. Синтез, перетворення та біологічна активність функціо-

нально заміщених 2-тіазолін-4-онів та 2(4)-іміно-4(2)-тіазолідонів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фар-

макогнозія" / Субтельна Іванна Юріївна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицько-

го. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-0270 А] УДК 615.012.076:547.789 

2339. Тимченко І. М. Оптимізація технологічних процесів створення лікар-

ських плівок на основі математичних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / 

Тимченко Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-1334 А] УДК 615.454.012/.014 

2340. Тихоненко Н. І. Стандартизація лікарської рослинної сировини родини 

Lamiaceae Lindl. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Тихоненко Наталія 

Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Держ. п-во "Укр. наук. 

фармакопейн. центр якості лікар. засобів"]. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3864 А] 

 УДК 615.322.07:582.929.4 

2341. Фоміна Н. С. Мікробіологічне обґрунтування розробки та застосування 

антисептичних препаратів для лікування, профілактики ускладнень лімфобластного 

лейкозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мік-

робіологія" / Фоміна Надія Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імуно-

логії ім. І. І. Мечникова Акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова МОЗ України]. — Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-0151 А] УДК 615.28:616.155.392-08 

2342. Фрич Н. І. Протимікробна та антимутагенна активність екстрактів окре-

мих рослин родини Вересові (Ericaceae Juss.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Фрич Наталія Ігорівна ; 

Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. 

наук України", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — Х., 2012. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0153 А] 

 УДК 615.451.1:582.688.3 
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2343. Челін Н. В. Фармакогностичне дослідження любистку лікарського та 

перспективи його використання у медичній практиці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / 

Челін Ніна Василівна ; М-во охорони здоров'я, Нац. фармац. ун-т, [Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2012-3260 А] УДК 615.322.038:582.794.1 

2344. Чубка М. Б. Розробка і стандартизація капсул "Уролесан" : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та 

орг. вир-ва лікар. засобів" / Чубка Мар'яна Борисівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармац. ун-т, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — 

Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2012-0155 А] УДК 615.322.014.07 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами.  

Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь доктора 

2345. Луговський С. П. Комплексна токсиколого-гігієнічна оцінка свинцю як 

фактору малої інтенсивності : (до патогенезу, діагностики та профілактики сатур-

нізму) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гі-

гієна та проф. патологія" / Луговський Сергій Павлович ; Держ. установа "Ін-т меди-

цини праці НАМН України", [ДП "НДІ пром. медицини МОЗ України"]. — К., 2012. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2012-1564 А] 

 УДК 615.9:546.815 

На ступінь кандидата 

2346. Бизов Д. В. Застосування низьких температур для створення девіталізо-

ваних судинних скафолдів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Бизов Денис Володимирович ; НАН України, Ін-т 

пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0658 А] УДК 615.832.9 

2347. Землянов С. О. Обґрунтування і ефективність поєднаного застосування 

психотерапії і бальнеолікування у хворих на гіпертонічну хворобу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіоте-

рапія і курортологія" / Землянов Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров'я 

України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології 

ім. І. М. Сєченова", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Ялта 

(АР Крим), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0393 А]

 УДК 615.851:616.12-008.331.1 

2348. Копочинська Ю. В. Фізична реабілітація студенток з ожирінням та низь-

ким рівнем фізичної підготовленості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Копочинська 

Юлія Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України]. — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-2404 А] УДК 615.874+796.41]-057.875-055.2 

2349. Проданчук Г. М. Клініко-експериментальне дослідження механізмів ге-

матотоксичної дії гідроксиламінсульфату та оптимізація підходів до діагностики та 

лікування викликаних ним отруєнь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.06 "Токсикологія" / Проданчук Георгій Миколайович ; Нац. 



   

 
299 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології АМН 

України", [Ін-т екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ України]. — К., 2012. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-0066 А] УДК 615.9:632.95 
2350. Судхір Дхакре. Клінічне значення психоемоційних факторів при ожирінні 

у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Судхір Дхакре ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — 
Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2113 А]
 УДК 615.851:613.25-053.2 

2351. Трифонов В. Ю. Кріоконсервування та оцінка ефективності сироватки 
кордової крові в корекції репродуктивної функції при антифосфоліпідному синдромі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомеди-
цина" / Трифонов Віктор Юрійович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріоме-
дицини. — Х., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2012-0989 А] УДК 615.832.9.014.4 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

2352. Ошлянська О. А. Передумови та імунопатологічні механізми розвитку 
ревматичних хвороб у дітей з дисплазіями сполучної тканини : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ошлянська Олена 
Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. 
наук України". — К., 2012. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (28 назв). — 
100 пр. — [2012-2872 А] УДК 616-002.77-053.2-07-08 

На ступінь кандидата 

2353. Борулько Д. М. Вплив фізичних навантажень на цитокіновий статус 
спортсменів, які займаються тайським боксом, та його корекція амізоном : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Борулько Дмитро Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Лу-
ган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 10—13 
(16 назв). — 100 пр. — [2012-2212 А] УДК 616-008.9:796.838.015.6 

2354. Волобуєва О. В. Зміни енергетичного метаболізму і вільнорадикального 
окиснення ліпідів в слинних залозах при гострому сіаладеніті : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Волобуєва 
Олена Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. 
фармац. ун-т]. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2012-0045 А] УДК 616.3-002.1:577.125 

2355. Гандзюк В. А. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі 
ресурсного забезпечення виконання державних програм у сільській місцевості : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. меди-
цина" / Гандзюк Володимир Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2012-0687 А] УДК 616-058+351.72(477-21) 

2356. Грубляк В. В. Медико-соціальні аспекти донорства та обґрунтування оп-
тимізації організації служби крові на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Грубляк Володи-
мир Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13 
(7 назв). — 100 пр. — [2012-1458 А] УДК 616-058:615.38-027.556 
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2357. Гунченко О. О. Особливості фізичного розвитку дітей раннього дитячо-

го віку міста Кривого Рогу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гунченко Олена Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського", [Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2012. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1102 А] 

 УДК 616-071.3-053.2(477.63-21) 

2358. Кривошапка О. В. Роль прозапальних цитокінів у механізмах хро-

нізації опікової рани : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кривошапка Олександр Вікторович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1964 А] 

 УДК 616-001.17-036:612.017 

2359. Кружнова О. В. Комплексне лікування хворих на бактеріальний вагіноз 

з урахуванням мікробіотичних та імунних порушень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Кружнова Оле-

на Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології АМН України", 

[ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1186 А] УДК 616-008.87-085.281.9 

2360. Матолінець Н. В. Інтенсивна терапія та попередження маніфестації синд-

рому системної запальної відповіді у хворих з множинною травмою : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та ін-

тенсив. терапія" / Матолінець Наталія Василівна ; ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 

України". — Дніпропетровськ, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-0851 А УДК 616-001-022-085 

2361. Оніськова О. В. Стан здоров'я, адаптаційні можливості організму та за-

безпеченість вітаміном D дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Оніськова Оксана 

Валеріївна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук Ук-

раїни", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3165 А] 

 УДК 616-053.2:[615.356:577.161.2 

2362. Осадчук Н. І. Фізичний розвиток школярів 6—17 років м. Вінниці та йо-

го зв'язок з медико-соціальними та психофізіологічними особливостями дітей і під-

літків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гі-

гієна та проф. патологія" / Осадчук Неоніла Іванівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та 

мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(27 назв). — 100 пр. — [2012-1615 А] УДК 616-053.2(477.85) 

2363. Перін В. О. Роль опіоїдних пептидів в реакції тучних клітин при запа-

ленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Па-

тол. фізіологія" / Перін Валентин Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-3375 А] УДК 616-002-092:615.21 

2364. Поворозник А. М. Підвищення ефективності хірургічного лікування 

хворих з глибокими опіками шляхом подолання дефіциту донорських ресурсів : (екс-

перим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Поворозник Андрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я 
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України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-3771 А]

 УДК 616-001.17-089.844 

2365. Семененко А. І. Експериментальне вивчення впливу нового колоїдно-

гіперосмолярного розчину на морфофунціональний стан печінки при опіковій хворобі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-

кологія" / Семененко Андрій Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. 

мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0229 А] 

 УДК 616-001.17:615.244 

2366. Скотнікова Л. В. Зміни окиснювальних процесів у патогенезі системних 

порушень, зумовлених хірургічною травмою, при імплантації різного шовного мате-

ріалу : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Скотнікова Лариса Валеріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 

стоматол. акад."]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — 

[2012-0963 А] УДК 616-008.9-089.843:615.468.6 

2367. Томашевський Р. С. Забезпечення достовірності при діагностиці функції 

зовнішнього дихання в портативних спірометрах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Томашев-

ський Роман Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-1696 А] УДК 616-072 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

2368. Андрушко І. І. Гіпергомоцистеїнемія як фактор патогенезу атеросклеро-

зу та ішемічної хвороби серця; механізми її проатерогенної дії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Андрушко 

Інна Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 

ім. акад. М. Д. Стражеска", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. 

— К., 2012. — 34 с. : табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (43 назви). — 100 пр. — [2012-1765 А]

 УДК 616.12-008.331.1-07 

2369. Болдіжар П. О. Діагностика та хірургічне лікування гострого ва-

рикотромбофлебіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Болдіжар Патріція Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. 

— Львів, 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (36 назв). — 100 пр. — [2012-1788 А]

 УДК 616.14-007.272-007.64-07-089 

2370. Левченко В. А. Нейроциркуляторна дистонія у дівчат юнацького віку: 

особливості діагностики та клініко-патогенетичного обґрунтування застосування бло-

каторів кальцієвих каналів, аденозинергічних засобів і гіпоксичних тренувань : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Левченко Валерій Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. 

закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2012. — 39 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 30—34 (34 назви). — 100 пр. — [2012-1980 А] 

 УДК 616.12-005.8-072.7-08-055.25 
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2371. Нальотова О. М. Гіпертонічна хвороба, асоційована з інсулінорезис-

тентністю: обґрунтування тактичних підходів до медикаментозної терапії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Нальо-

това Олена Миколаївна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України. — 

Донецьк, 2012. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (38 назв). 

— 100 пр. — [2012-3365 А] УДК 616.12-008.331.1-085 

2372. Рак Л. І. Хронічна серцева недостатність як наслідок запальних і дисплас-

тичних уражень міокарда у дітей: механізми розвитку, діагностика, обґрунтування те-

рапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-

діатрія" / Рак Лариса Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти, [ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН"]. — Х., 

2012. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (54 назви). — 100 пр. — [2012-2069 А] 

 УДК 616.126.32-002.2:616.127]-07-085-053.2 

2373. Трунова С. В. Особливості патогенезу, діагностики та лікування арте-

ріальної гіпертензії у хворих на хронічні вісцеропатії, поєднані з остеохондрозом 

хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Трунова Світлана Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—39 (76 назв). 

— 100 пр. — [2012-1344 А] УДК 616.12-008.331.1:616.71-018.3-002]-07-08 

2374. Шейко С. О. Структурно-функціональний стан серця у хворих похилого 

віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом: діагностика та 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-

діологія" / Шейко Світлана Олександрівна ; Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпро-

петров. мед. акад. МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2012. — 35 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 25—30 (38 назв). — 100 пр. — [2012-1023 А] УДК 616.12-008.46-036.1-053.9-07-08 

На ступінь кандидата 

2375. Адарічев В. В. Вплив триметазидину на перебіг хронічної серцевої недо-

статності ішемічної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Адарічев Валерій Валерійович ; Донец. нац. 

мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-3042 А] УДК 616.12-008.64-036.1-085.22 

2376. Амер Махмуд Салим Аль Зу'бі. Маркери запалення при гіпертонічній 

хворобі, їх зв'язок з функцією судинного ендотелію і ліпідним профілем крові, пато-

генетичне і прогностичне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Амер Махмуд Салим Аль Зу'бі ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієв-

ського", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Сімферополь, 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2202 А]

 УДК 616.12-008.331.1-002 

2377. Антонів А. А. Функціональний стан ендотелію та вегетативна дисфунк-

ція у хворих з поєднаним перебігом хронічного некаменевого холециститу та 

гіпертонічної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук  : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Антонів Альона Андріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буковин. держ. мед. 

ун-т]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. — [2012-0001 А]

 УДК 616.12-008:[616.36-002:616.839-039.31 

2378. Бардаченко Н. І. Стан коронарного кровообігу у хворих на хронічну 

ішемічну хворобу серця та безпечність проведення коронарографії : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Бардаченко 

Наталія Ігорівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". — 

Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2012-1382 А] УДК 616.12-005.4:616.132.2-005-07 

2379. Гербалі О. Ю. Прогнозування і профілактика ранніх післяопераційних 

серцево-судинних та бронхо-легеневих ускладнень у хворих з післяопераційними вент-

ральними грижами : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гербалі Оксана Юріївна ; ДЗ 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т 

ім. С. І. Георгієвського"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1441 А] УДК 616.12+616.24]-06-089 

2380. Гетманюк І. Б. Морфофункціональні зміни в передсердях та вушках 

серця при експериментальній термічній травмі і застосуванні ліофілізованих  

ксенодермотрансплантатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гетманюк Ірина Богданівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України". — Тернопіль, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-1819 А] УДК 616.125-001.17-089.844 

2381. Гетьман О. І. Імунозапальні та метаболічні показники при розвитку 

уражень органів-мішенів у хворих з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Гетьман 

Олеся Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Х., 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1088 А] УДК 616.12-008.331.1-092-08 

2382. Гринчак Н. М. Особливості структурно-функціональних змін серця при 

експериментальному атеросклерозі та за умов генної корекції : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гринчак 

Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тер-

нопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(25 назв). — 100 пр. — [2012-3084 А] УДК 616.13-004.6-092.9:575.113]:612.17 

2383. Грушовська В. М. Структурно-функціональний стан серця, магіст-

ральних артерій у хворих старечого віку на артеріальну гіпертензію з хронічною 

серцевою недостатністю під впливом антигіпертензивної та метаболічної терапії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-

діологія" / Грушовська Вікторія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН 

України"]. — К., 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-2946 А] УДК 616.12-008.331.1-008.46-053.9 

2384. Дорохіна А. М. Статеві особливості порушень холінергічної регуляції 

серця гонадектомованих щурів за зміненої активності системи оксиду азоту : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фі-

зіологія" / Дорохіна Анна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. 

навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2012. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0013 А] 

 УДК 616.12-008.1-085.217.3 
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2385. Завгородня А. В. Порушення в системі генів р53-залежного апоптозу у 

хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Завгородня Анна Валеріївна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини". — К., 2012. 

— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 120 пр. — [2012-2381 А] 

 УДК 616.155.392:575.113 

2386. Каддуссі Рауф. Варіабельність ритму серця при серцевій недостатності в 

поєднанні з ремоделюванням міокарда і шлуночковими аритміями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Каддуссі 

Рауф ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т 

ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0739 А] УДК 616.12-008.318 

2387. Клименко Н. М. Вплив поліморфізму гена PPAR-γ на клінічні прояви та 

ефективність сартанів у хворих на гіпертонічну хворобу, ожиріння та цукровий діабет 

2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Клименко Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-3592 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+613.25+616.379-008.64]:575.113 

2388. Кліцунова Ю. О. Варіабельність серцевого ритму та ендотелійзалежні 

фактори гемостазу і фібринолізу у хворих на симптоматичну ренопаренхіматозну 

артеріальну гіпертензію і медікаментозні шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кліцунова Юлія 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Запоріз. 

держ. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Запоріжжя, 2012. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1521 А] УДК 616.12-008.331.1-07-08 

2389. Костін О. В. Поліморфізм генів, що кодують білки репарації ДНК, та ри-

зик виникнення хронічної лімфоцитарної лейкемії в учасників ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Костін Олексій Володимирович ; Держ. уста-

нова "Нац. наук. центр радіац. медицини НАМН України". — К., 2011. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2012-2626 А] 

 УДК 578.825:616.155.392]:614.876 

2390. Кузьменко Т. В. Оцінка адаптації до фізичного навантаження дітей та 

підлітків з вродженими вадами серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кузьменко Тетяна Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — 

Сімферополь, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-1972 А] УДК 616.12-007.2-053.2/.6 

2391. Кулаєць Н. М. Порушення ритму серця у хворих, що перенесли інфаркт 

міокарда: клініко-патогенетичні закономірності та лікування : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кулаєць Надія 

Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). 

— 100 пр. — [2012-1190 А] УДК 616.12-008.46-07-08 

2392. Курсіна Н. В. Особливості структурно-функціональних змін міокарда в 

учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з гіпертонічною хворобою 

при опроміненні в діапазоні малих доз та вплив антигіпертензивної терапії на їх регрес : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіо-

біологія" / Курсіна Наталія Вікторівна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. 

медицини НАМН України". — К., 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2012-2631 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-001.28-085 

2393. Кушнір О. В. Генетично-патофізіологічні закономірності формування 

дисбіозу кишечника при артеріальній гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кушнір Оксана Ва-

силівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Бу-

ковин. держ. мед. ун-т]. — Луганськ, 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-0792 А] УДК 616.12-008.331.1:616.34-008.87-092 

2394. Маарі А. Міксоми серця : (диференц. діагностика, хірург. лікування) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. 

хірургія" / Маарі Ахмед ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-

судин. хірургії ім. М. М. Амосова", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3142 А] УДК 616.12-006.325-07-089 

2395. Мирний Д. П. Гемодинаміка, ендотеліальна функція і оксидативний 

статус та їх медикаментозна корекція у хворих на гіпертонічну хворобу у сполученні 

з хронічним обструктивним захворюванням легень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Мирний Дмитро Петро-

вич ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [ДЗ "Запоріз. держ. мед. акад. післядип-

лом. освіти МОЗ України"]. — Донецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1587 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.24-007.272]-07-085 

2396. Михайлик О. А. Роль нітрозуючого стресу в формуванні та прогресу-

ванні ендотеліальної дисфункції у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні зі стено-

кардією напруги та її корекція за допомогою метаболітотропних кардіопротекторів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-

логія" / Михайлик Олена Анатоліївна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2012. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1237 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-009-085.22 

2397. Міхалєв К. О. Ремоделювання лівого шлуночка, функціональний стан 

еритроцитів та ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу 

серця і цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Міхалєв Кирило Олексійович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Буко-

вин. держ. мед. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-1242 А] УДК 616.12-008.46-008.331.1 

2398. Мудрук І. В. Електрична негомогенність та структурно-функціональний 

стан серця у хворих похилого віку на гіпертонічну хворобу і фібриляцію перед-

сердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-

діологія" / Мудрук Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН 

України"]. — К., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-2662 А] УДК 616.12-008.331.1-053.9 

2399. Останіна Т. Г. Кардіоваскулярний ризик та стан серцево-судинної си-

стеми у жінок, які перенесли гестаційну артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Останіна 

Тетяна Георгіївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДЗ 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2041 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:618.3-008.6 

2400. Перекрест Ю. О. Ендотеліальні та пружноеластичні властивості артеріаль-

них судин, діастолічна функція лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу і 

їх медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Перекрест Юлія Олександрівна ; Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького, [ДЗ "Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — 

Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 1 50 пр. — [2012-1626 А]

 УДК 616.12-008.331.1-07 

2401. Першина К. С. Рівень трансформуючого фактору росту-β1 в сироватці 

крові у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу 

в динаміці терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Першина Катерина Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т терапії 

ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 11—14 (22 назви). 

— 100 пр. — [2012-0025 А] УДК 616.12-008.331.1-092-085:616.379-008.64 

2402. Піонова О. М. Постпрандіальна глікемія, ліпемія та апопротеїнемія у 

хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Піонова Олена Мико-

лаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3175 А] УДК 616.12-008.331.1-06 

2403. Прокопович О. А. Порушення функціонального стану печінки та його 

корекція у хворих на інфаркт міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Прокопович Олена Анатоліївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [ДВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Івано-Франківськ, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3382 А] 

 УДК 616.127-005.8:616.36-021.2]-085 

2404. Романенко О. О. Особливості клінічного перебігу серцевої недостат-

ності та фактори, що впливають на прогноз у хворих з клапанними вадами серця 

після протезування клапанів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Романенко Ольга Олександрівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. 

— Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 ( 6 назв). — 100 пр. — [2012-3798 А]

 УДК 616.126.32-089.843-06:616.12-008.46]-08 

2405. Садовий В. І. Структурно-функціональний стан серця та рівні кардіо-

тропних ростових факторів у ранньому постінфарктному періоді : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Садовий Ва-

лерій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. утанова "Крим. держ. мед. 

ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 2012. — 18, [1] с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3809 А] УДК 616.127-005.8-07 

2406. Сакович О. О. Поліморфізм гена рецептора ангіотензину ІІ першого ти-

пу та рівні натрійуретичних пептидів у жінок післяменопаузального віку з гіпер-

тонічною хворобою: неускладненою та ускладненою хронічною серцевою недостат-

ністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-
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діологія" / Сакович Олена Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова МОЗ України]. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-3202 А] УДК 616.12-008.331.1:616.12-008.46-097-055.2 

2407. Самбург Я. Ю. Особливості порушень фосфорно-кальцієвого обміну 

при артеріальній гіпертензії у хворих на хронічну хворобу нирок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Самбург Яна 

Юріївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нефрології", [Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2090 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.61-036.1]-07 

2408. Ситник К. О. Особливості функції зовнішнього дихання, імунозапален-

ня та метаболіти оксиду азоту у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Ситник Ксенія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 15 с. : табл. — Бібліогр.: с. 10—12 (18 назв). — 100 пр. 

— [2012-1321 А] УДК 616.12-008.331.1-056.24:546.172.6 

2409. Смоліна А. М. Особливості змін імунологічної реактивності у хворих на 

ішемічну хворобу серця в залежності від методу і результатів лікування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Смоліна Анастасія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т, [ДЗ "Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Запоріж-

жя, 2012. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-2285 А] УДК 616.12-005.4-08-092 

2410. Смоляник К. Ю. Корекція структурно-функціональних змін міокарда і 

показників метаболізму при хронічній серцевій недостатності у хворих на есенціальну 

артеріальну гіпертензію в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням 

легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Смоляник Катерина Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2012. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0965 А] 

 УДК 616.127-008.9-008.331.1:616.24-002.2 

2411. Стременюк О. Т. Ендотеліальна функція, системне запалення і толерантність 

до фізичного навантаження хворих з гемодинамічно незначущим атеросклерозом 

коронарних артерій серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Стременюк Оксана Тарасівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1329 А] УДК 616.12-005.4-085.825 

2412. Телішевська М. Ю. Особливості морфо-функціональної перебудови 

правого шлуночка у віддаленому періоді після радикальної корекції тетради Фалло : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-

діатрія" / Телішевська Марта Юріївна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. 

— Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-0559 А] УДК 616.124-007.271-089 

2413. Третяк О. А. Анестезіологічне забезпечення оперативного лікування роз-

шаровуючих аневризм аорти типу А : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Третяк Олександр 
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Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН 

України"]. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-0988 А] УДК 616.132-007.64-089.5 

2414. Трояновська О. О. Діагностика, профілактика і лікування інфекційних 

ускладнень при лейкозах у дітей в період ремісії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Трояновська Ольга Орестівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 

Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0572 А] 

 УДК 616.155.392-053.2-022-071-084-08 

2415. Фік Л. О. Предиктори формування та профілактика атеросклеротичних 

змін у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Фік Леся Олек-

сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 

[Нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2012. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-2499 А] УДК 616.13-004.6-084-053.2 

2416. Циба М. Ю. Вплив статинів на показники структури та функції лівого 

шлуночка у постінфарктних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Циба Микола Юрійович ; Донец. нац. мед. 

ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0596 А] УДК 616.127-005.8-036.8-085 

2417. Шакір І. Особливості структури та функції лівого шлуночка серця у 

хворих на артеріальну гіпертензію з різним ступенем ниркової дисфункції та можли-

вості їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Шакір Іссам ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — До-

нецьк, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-1019 А] УДК 616.124.2-008.331.1:616.61]-085 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

2418. Білозір Л. І. Туберкульоз легень у дітей підліткового віку : (епідеміоло-

гія, виявлення, клініка, діагностика, лікування, профілактика) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Білозір Лідія 

Іванівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

Акад. мед. наук України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ Украї-

ни]. — К., 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—37 (60 назв). — 100 пр. — [2012-1062 А]

 УДК 616.24-002.5-07-08-053.6 

2419. Корнага С. І. Стан гемодинаміки і функції міокарду у хворих на тубер-

кульоз легень в процесі антимікобактеріальної терапії: клінічне значення та методи 

корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фти-

зіатрія" / Корнага Світлана Іванівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмо-

нології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. наук України", [Держ. вищ. навч. закл. "Тер-

нопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — К., 2012. — 30 с. — Бібліогр.: с. 21—27 

(57 назв). — 100 пр. — [2012-0251 А] УДК 616.24-002.5:616.127-002]-07-08 

2420. Павлова О. О. Імунологічні та прооксидантно-антиоксидантні механізми 

гіпостатичної пневмонії, що виникає внаслідок хронічної недостатності кровообігу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
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фізіологія" / Павлова Олена Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т. — Х., 2012. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—40 (42 назви). — 100 пр. — 

[2012-3369 А] УДК 616.24-002-005.2-092 

2421. Скороходова Н. О. Диференційна діагностика інфільтративного тубер-

кульозу легень і негоспітальної пневмонії з затяжним перебігом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Скороходова 

Наталя Олегівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії 

і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського", [Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 

України]. — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (33 назви). — 100 пр. 

— [2012-3214 А] УДК 616.24-002.5-036-085 

На ступінь кандидата 

2422. Байрак Д. М. Медична реабілітація пацієнтів, які страждають на ронхопатію : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оторино-

ларингологія" / Байрак Дмитро Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України", [Донец. 

нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 2012. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 120 пр. — [2012-0081 А] УДК 616.211-008.4:612.821.7]-08 

2423. Бен Хассин Мохамед Али. Особливості клініки, діагностики та лікуван-

ня міцетом навколоносових пазух : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Бен Хассин Мохамед Али ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коло-

мійченка АМН України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-1385 А] УДК 616.216-002.828-071-08 

2424. Бородач В. О. Патофізіологічні особливості перебігу пневмонії на тлі адре-

налінового пошкодження міокарду та корекція їх порушень : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Бородач Во-

лодимир Олексійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2012. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0307 А] 

 УДК 616.24-002-06:616.127]-092-08 

2425. Веремієнко О. В. Кислотно-основний стан крові та кислотовидільна 

функція нирок у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з нефро-

патією та методи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Веремієнко Оксана Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2219 А] 

 УДК 616.24-007.271:616.61-003.21:616.152.1]-085 

2426. Діденко В. В. Післяопераційна флотація перегородки носа, патогенез, 

клініка, діагностика, ускладнення та їх профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Діденко Василь 

Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології 

ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України", [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. 

освіти МОЗ України"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-3096 А] УДК 616.211-089.844-089.168 

2427. Дмитрієнко В. В. Синдромно-патогенетична реабілітація інвалідів внаслідок 

пилових захворювань легень пилової етіології на основі синглетно-кисневої техно-

логії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гі-
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гієна та проф. патологія" / Дмитрієнко Валентина Валеріївна ; Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького, [КЛПУ "Обл. клініч. лікарня проф. захворювань"]. — Донецьк, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (18 назв). — 100 пр. — [2012-0367 А]

 УДК 616.24:613.633]-084 

2428. Довженко А. В. Діагностика та лікування алергічних ринітів грибкової 

етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Ото-

риноларингологія" / Довженко Андрій Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України", 

[Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3098 А] УДК 616.211-002.828-07-08 

2429. Загаба Л. М. Активність туберкульозного процесу за гістологічними та 

бактеріологічними даними у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень 

після хірургічного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Загаба Людмила Михайлівна ; Держ. установа 

"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук 

України". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. 

— [2012-3551 А] УДК 616.24-002.5-089.87-018-093/-098 

2430. Клекот О. О. Гіпотензивний ефект кораргіну при комплексній фармако-

терапії легеневої артеріальної гіпертензії у хворих на системний червоний вовчак : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. 

фармакологія" / Клекот Олександра Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Одес. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Одеса, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-0248 А] 

 УДК 616.24-002.52-071-085 

2431. Коляда Н. А. Хламідіозні риносинуїти у дитячому віці : (клініко-лабо-

ратор. діагностика та лікув. тактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Коляда Надія Анатоліївна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-

ломійченка АМН України", [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 

України"]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-0131 А] УДК 616.211-002-022.7:579.882]-071-085-053.2 

2432. Кузьмінов Ю. Б. Ефективність застосування індукторів інтерферону в 

комплексному лікуванні бронхолегеневих захворювань у дітей раннього віку : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 

Кузьмінов Юрій Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-2241 А] УДК 616.233-002-085.373-053.3 

2433. Лимарев В. А. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії 

поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легенів і анемічного 

синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пуль-

монологія" / Лимарев Виктор Анатольевич [тобто Віктор Анатолійович] ; М-во охо-

рони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. 

кліматології ім. І. М. Сєченова", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-

гієвського"]. — Ялта (АР Крим), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

120 пр. — [2012-0805 А] УДК 616.24-002:616.155.194]-08 

2434. Митник Н. Я. Клініко-патогенетичне обґрунтування методів ранньої 

діагностики та лікування новонароджених з вродженою пневмонією : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Митник 
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Наталія Ярославівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. 

акад. мед. наук України". — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3701 А] 

 УДК 616.24-002-092-07-08-053.31 

2435. Надточій Т. Г. Клініко-параклінічні та морфо-функціональні особли-

вості запального процесу у дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання 

залежно від періодів хвороби та методів корекції терапії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Надточій Тетяна Ге-

оргіївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. 

наук України". — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-2028 А] УДК 616.23-053.2-07-08 

2436. Стовбан М. П. Клініко-патогенетичні передумови розвитку та особли-

вості лікування хворих на негоспітальні пневмонії у поєднанні з анемічним синдро-

мом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Стовбан Микола Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. 

навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0550 А] 

 УДК 616.24-002+616.156.194]-071-08-092 

2437. Чорномидз І. Б. Ендотеліальна дисфункція та її корекція при позалікар-

няній пневмонії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Чорномидз Ірина Богданівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". 

— Тернопіль, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-0036 А] УДК 616.24-002-06:616.13/.14-018]-085-053.2 

2438. Шатило Ю. В. Гетерогенність по критеріям біологічних властивостей та 

чутливості до протимікробних засобів клінічно значущих бактерій і грибів, вегетую-

чих в біотопі бронхо-легеневої системи у хворих на пневмонію дітей : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Шатило 

Юлія Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова 

Акад. мед. наук України". — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2012-0156 А] УДК 616.24-002-022.7-085.28 

2439. Щелкунов А. П. Гострі риносинусити купального сезону — клініка, 

етіологія, патогенез, лікувально-профілактичні заходи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Щелкунов Ана-

толій Петрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології 

ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України", [КУ "Міська клініч. лікарня №11" м. Одеси, 

Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3279 А] УДК 616.211-002.1-02-07-092-085 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

2440. Бичков М. А. Клініко-патогенетичні особливості ураження стравоходу у 

хворих на ревматоїдний артрит та остеоартроз: поширеність, діагностика, лікування і 

профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Бичков Микола Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-

нила Галицького]. — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (33 назви). — 

100 пр. — [2012-1057 А] УДК 616.329-091:616.72-002.77-07-08 
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2441. Біденко Н. В. Патогенез, клінічна картина, прогнозування, особливості 

лікування і профілактика карієсу зубів у дітей віком до 3 років : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Біденко 

Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця. — К., 2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (63 назви). — 100 пр. 

— [2012-1388 А] УДК 616.314-002-085-053.4 

2442. Галай О. О. Оптимізація хірургічних методів лікування хворих з місцево-

розповсюдженим раком слизової порожнини рота і ротової частини глотки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Галай 

Олег Орестович ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології 

ім. Р. Є. Кавецького, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — 

К., 2012. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (41 назва). — 100 пр. — [2012-2350 А]

 УДК 616.311/.312-006.6-089 

2443. Дорошенко О. М. Ефективність профілактики та медикаментозної ко-

рекції патологічних змін тканин протезного ложа і поля в період адаптації до знім-

них протезів : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дорошенко Олена Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36 (27 назв). — 100 пр. — [2012-2796 А]

 УДК 616.311.2-002:616.314-089.843-084 

2444. Костюченко Л. В. Виявлення, верифікація та медичний супровід пер-

винних комбінованих імунодефіцитів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Костюченко Лариса Василівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (42 назви). — 100 пр. — [2012-3336 А] УДК 616.34-009.1-084-089 

2445. Луговськов О. Д. Патогенез порушень при вірусному гепатиті А та їх 

корекція у осіб, які мешкають у промисловому регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Луговськов Олексій 

Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — 

Луганськ, 2012. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 25—34 (67 назв). — 100 пр. — 

[2012-3348 А] УДК 616.36-002-021.2 

2446. Ніконов А. Ю. Патогенетичні механізми формування металотоксикозів, 

обумовлених металевими стоматологічними конструкціями: клініка, діагностика, 

лікування та профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ніконов Андрій Юрійович ; M-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 32 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—29 (52 назви). — 100 пр. — [2012-2863 А] 

 УДК 616.314-089.23-07-085 

2447. Попова В. В. Доклінічна діагностика і клініко-імунологічні аспекти ро-

звитку цукрового діабету 1 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Попова Вікторія Василівна ; Держ. устано-

ва "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — 

К., 2012. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — 

[2012-3780 А] УДК 616.379-008.64-07-053.2 

2448. Притула В. П. Хірургічне лікування дітей з кістами печінки та жовчних 

шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. 
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хірургія" / Притула Василь Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (90 назв). 

— 100 пр. — [2012-0925 А] УДК 616.36-006.03-053.2-07-089 

2449. Фастовець О. О. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного 

лікування патологічного стирання зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Фастовець Олена Олександрівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — К., 2012. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 24—28 (44 назви). — 100 пр. — [2012-0196 А] УДК 616.314-001.4-036-092-085 

2450. Шнайдер С. А. Патогенетичні механізми радіаційно-індукованого патоморфо-

зу хронічного пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Шнайдер Станіслав Аркадійович ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2012. — 32 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—30 (43 назви). — 100 пр. — [2012-3272 А] УДК 616.314.17-008.1-036-

092.9 

На ступінь кандидата 

2451. Анісімов М. В. Тактика лікаря-стоматолога при лікуванні карієсу зубів і 

його ускладнень з використанням місцевих анестетиків у пацієнтів з обтяженим 

алергоанамнезом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Анісімов Максим Вікторович ; Держ. установа "Ін-т 

стоматології Акад. мед. наук України". — Одеса, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0285 А] УДК 616.314-002-085.211 

2452. Баб'як О. В. Особливості перебігу цирозу печінки у хворих з різним ін-

дексом маси тіла, шляхи оптимізації терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Баб'як Олена Вікторівна ; М-

во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", 

[Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Іва-

но-Франківськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-

2921 А] УДК 616.36-004-02-085 

2453. Балабуєва В. В. Оптимізація діагностики і лікування хворих похилого та 

старечого віку на гострий панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Балабуєва Вікторія Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3422 А]

 УДК 616.37-002-07-08-053.9 

2454. Батіг В. М. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики 

захворювань пародонта у працівників промисловості хімії органічного синтезу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Батіг Віктор Маркиянович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-

нила Галицького. — Львів, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-3429 А] УДК 616.314.17-008.1-036-08-057:678 

2455. Бігальський І. Ю. Особливості оксидаційного стресу та його корекції у 

комплексному лікуванні хворих на гострий панкреатит : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бігальський Ігор Юрійо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. 

— Львів, 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 15—19 (44 назви). — 100 пр. — [2012-

1058 А] УДК 616.37-036.1-092-08 
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2456. Білозьоров С. А. Використання ліпосомальних форм антибактеріальних 

препаратів в хірургічному лікуванні хворих з гострим холециститом, ускладненим 

гострим гнійним холангітом : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Білозьоров Семен Анд-

рійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та 
невідклад. хірургії НАМН України"]. — Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2331 А] УДК 616.361-002.3-085.281 

2457. Бочар В. Т. Оцінка ризику і профілактика ускладнень ентеро- та ко-

лостомій у невідкладній хірургії тонкої і товстої кишок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бочар Володимир Тара-

сович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. 

— Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2012-0665 А]

 УДК 616.341+616.345]-089.191.1-06-084 

2458. Виноградова О. М. Профілактика та лікування ускладнень при вибілюван-
ні зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Виноградова Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-3476 А] УДК 616.314-008.4-084-08 
2459. Власенко Д. Л. Неоад'ювантна променева терапія в комбінованому лі-

куванні раку дистального відділу шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Власенко Дмитро Леонідович ; М-во 

охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0675 А] 

 УДК 616.33-006-085.849 

2460. Гаврильєв В. М. Морфо-функціональний стан привушних залоз при по-

рушеннях неврологічного статусу у людей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гаврильєв Віктор Миколайович ; 
М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад.". — Полтава, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-3488 А] УДК 616.316.5:616.8-009 

2461. Ганнам І. Н. А. Морфологічні та функціональні зміни в зубощелепній 
ділянці у ортодонтичних пацієнтів з вкороченням вуздечки язика І, ІІ та ІІІ виду : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-

логія" / Іяд Н. А. Ганнам ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. 

України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2392 А] УДК 616.311.4-089 
2462. Герасименко О. М. Оптимізація дієтичного та медикаментозного лікуван-

ня хворих з поєднаними функціональними розладами шлунково-кишкового тракту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроен-

терологія" / Герасименко Оксана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика]. — Івано-Франківськ, 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-1817 А] УДК 616.331.34-008.6-085 

2463. Гладка О. М. Обґрунтування використання препаратів магнію в комп-
лексній профілактиці карієсу зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гладка Олена Миколаївна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1820 А] 

 УДК 616.314-002-085 
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2464. Глоба Є. В. Вплив різних типів інсулінотерапії на розвиток ускладнень 

цукрового діабету у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Глоба Євгенія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і 

тканин. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2012-3077 А] УДК 616.379-008.64-06-085.252.349.7 

2465. Глущенко Н. В. Особливості енергетичного та мікроелементного забез-

печення дітей, хворих на цукровий діабет, та їх корекція : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Глущенко Надія Воло-
димирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Сум. 

держ. ун-т]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-1824 А] УДК 616.379-008.64-053.2-085 

2466. Гнатюк Ю. П. Обґрунтування методів корекції внутрішньопротокової 

гіпертензії у хворих на хронічний панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гнатюк Юрій Петрович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2012. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (24 назви). — 100 пр. — [2012-0691 А]

 УДК 616.37-002-008.331.1-089 
2467. Гончарова Н. М. Особливості хірургічного лікування ускладнених форм 

хронічного панкреатиту з урахуванням якості життя хворих : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гончарова Наталя 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1448 А] 

 УДК 616.37-002-06-089 

2468. Господарська Х. О. Цитомегаловірусна інфекція у пацієнтів з імуноде-

фіцитними порушеннями: підходи до діагностики та терапії : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / 
Господарська Христина Остапівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. 

ун-т ім. М. Горького, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — 

Донецьк, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-2357 А] УДК 616.36-002.14-07-085 
2469. Григ Н. І. Особливості передопераційної підготовки та медикаментозно-

го супроводу хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Григ Наталія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (14 назв). — 100 пр. — 
[2012-2360 А] УДК 616.314.17-008.1-089 

2470. Гуньовська Р. П. Експериментально-клінічне обґрунтування застосу-

вання скловолоконних штифтових систем у реставрації зубів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гуньовська 
Романа Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-1461 А] УДК 616.314.11-089.843 

2471. Девдера О. І. Клініко-лабораторне обґрунтування застосування водних 
розчинів детергентів для гігієнічної обробки знімних протезів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Девдера 

Олексій Іванович ; Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" МОЗ Украї-

ни]. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3521 А]

 УДК 616.314-089.87-77:615.28 
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2472. Джеломанова-Кутана В. К. Нові підходи до кольоровизначення в ре-

ставраційній стоматології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Джеломанова-Кутана Вікторія Касьянівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. 

нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-0012 А] УДК 616.314-74-073 

2473. Дзюба Д. О. Каудальна післяопераційна аналгезія хворих з грижами пе-

редньої черевної стінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Дзюба Дмитро Олександро-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1472 А] 

 УДК 616.381-007.43-089.5 

2474. Діасамідзе Е. Д. Діагностика, профілактика і лікування зон підвищеної 

больової чутливості на слизовій оболонці протезного поля у хворих при знімному 

зубному протезуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Діасамідзе Елгуджа Джемалович ; Держ. установа 

"Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти 

МОЗ України]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-0207 А] УДК 616.314-77-071-08 

2475. Дмитрієва Е. О. Клініко-лабораторне обґрунтування використання 

остеотропних матеріалів при захворюванні тканин пародонту : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дмитрієва 

Еріка Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-0366 А] УДК 616.314.17-008.1 

2476. Добровольська О. В. Клінічна і функціональна оцінка знімних ортопе-

дичних конструкцій з опорою на імплантати при повній відсутності зубів на нижній 

щелепі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Добровольська Оксана Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. 

— Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2012-2794 А]

 УДК 616.314-089.843-77 

2477. Дорубець А. Д. Клініко-технологічні особливості протезування малих 

дефектів зубних рядів безметалевими конструкціями зубних протезів за технологією 

"IPS e.max" з використанням "IPS e.max ZirCAD" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дорубець Андрій Дмитро-

вич ; Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.]. 

— Х., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0369 А]

 УДК 616.314-089.843 

2478. Дувалко О. В. Вибір методики і тактики хірургічного лікування хворих з 

пухлинами загальної жовчної протоки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Дувалко Олександр Васильович ; Нац. акад. 

мед. наук України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. — К., 

2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (20 назв). — 100 пр. — [2012-2953 А]

 УДК 616.367-006-089.12 

2479. Дюдіна І. Л. Збереження функціональної активності пульпи при підго-

товці зубів до лікування незнімними конструкціями протезів : (експерим.-клініч. до-

слідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
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матологія" / Дюдіна Ірина Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — 

[2012-3100 А] УДК 616.314.18-085-77 

2480. Зайцев А. В. Лікування неускладненого карієсу зубів у хворих старших 

вікових груп з обмеженою рухомістю опорно-рухового апарату з використанням 

атравматичної відновної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Зайцев Андрій Володимирович ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — 

Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-3554 А] УДК 616.314-002-085-053.9 

2481. Залізняк М. С. Особливості лікування захворювань пародонта в умовах 

курортної реабілітації хворих на остеоартроз : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Залізняк Марта Степанівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1904 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-06-085.838 

2482. Іваненко Т. В. Особливості впливу переривчастої гіпоксії на функціо-

нальний стан бета-клітин панкреатичних острівців за умов норми та розвитку експе-

риментального цукрового діабету : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Іваненко Тарас 

Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 

2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1503 А] 

 УДК 616.379-008.64 

2483. Іванова М. О. Клініко-експериментальне обґрунтування місцевого вико-

ристання вітчизняного антисептика в лікуванні хворих з одонтогенними 

флегмонами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Іванова Марія Олександрівна ; 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., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-1916 А] УДК 616.314-002.36-085.28 

2484. Ігнащук О. В. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба: клініко-морфоло-

гічні та мікробіологічні особливості, оптимізація лікування з урахуванням стану 

вегетативної нервової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Ігнащук Олена Вікторівна ; Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології 

Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. 

— [2012-1139 А] УДК 616.33/.34-002:616.839]-071-08 

2485. Кайс Зухрі Абдулла Джабарін. Діагностика та хірургічне лікування но-

рицевих форм атрезії стравоходу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Кайс Зухрі Абдулла Джабарін ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 24 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — [2012-2607 А] 

 УДК 616.32-007.271-07-089-053.2 

2486. Калашніков О. О. Профілактика неспроможності швів колоректально-

го анастомозу у хворих після низької передньої резекції прямої кишки  : (клініко-

експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Калашніков Олександр Олександрович ; Нац. акад. мед. 
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наук України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. — К., 2012. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2394 А] 

 УДК 616.35-089.87-089.168 

2487. Капшитар О. О. Особливості діагностики і лікування постраждалих з 

ізольованими та сполученими закритими пошкодженнями печінки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Капшитар Олек-

сій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Запоріз. держ. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України". — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 120 пр. — [2012-2812 А] УДК 616.36-001.3-07-089 

2488. Касьянова А. Ю. Медико-психологічний супровід дітей з синдромом 

подразненого кишківника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Касьянова Анастасія Юріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця]. — Х., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-0746 А] УДК 616.345-002-085.851-053.2 

2489. Кир'ян О. А. Клінічні та діагностичні особливості різних підтипів синд-

рому подразненого кишечника та їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Кир'ян Олена Ана-

толіївна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", 

Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-1153 А] УДК 616.34-002-07-08 

2490. Кілесса О. В. Комплексна морфологічна діагностика глютенової ентеропа-

тії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. 

анатомія" / Кілесса Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Сімферополь, 

2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 150 пр. — [2012-0053 А]

 УДК 616.34-002-07 

2491. Кім Г. О. Удосконалення діагностики та лікування ортодонтичної пато-

логії за допомогою апаратів Biobloс у дітей з порушеннями мовлення : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кім 

Ганна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. Ук-

раїни "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 150 пр. — [2012-3587 А] УДК 616.314.2-053.2-089.23 

2492. Клименко Ю. А. Клініко-патогенетичне обґрунтування змін і корекції 

метаболічного гомеостазу та профілактики ускладнень при комплексному хірур-

гічному лікуванні хворих на перитоніт : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Клименко 

Юрій Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тер-

нопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-0015 А] УДК 616.381-002-008.9-092-089.168 

2493. Коваленко О. В. Участь NO-синтаз і пероксинітриту в патогенезі експе-

риментального травматичного сіалоаденіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Коваленко Олександр Володи-

мирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 20, 

[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2615 А] 

 УДК 616.316-002-001:615.916'172.6 
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2494. Ковальова І. С. Вплив експериментальної портальної гіпертензії на ро-

звиток гастроентероколонопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ковальова Ірина Станіславівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — 

Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1941 А] 

 УДК 616.33/.34:616.36-008 

2495. Кондратюк Е. Р. Особливості імплантації у хворих з ускладненими 

формами післяопераційних вентральних гриж : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кондратюк Евеліна Рустемівна ; 

Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Х., 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-0017 А]

 УДК 616.381-007.43-06-089.843 

2496. Коноваленко О. В. Клінічна фармакологія препаратів інсуліну ультрако-

роткої дії за умов помпової терапії цукрового діабету 1 та 2 типів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / 

Коноваленко Олена Вячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. 

ун-т. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-3618 А] УДК 616.379-008.64-085.273 

2497. Кузенко Є. В. Морфологічні зміни в емалі зубів під впливом солей важких 

металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нор-

мал. анатомія" / Кузенко Євген Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Х., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-0781 А] УДК 616.314.13-001.37-018 

2498. Кулик А. О. Хірургічна тактика та лікування хворих з жовчнокам'яною 

хворобою в поєднанні зі спайковою хворобою очеревини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кулик Андрій Олексан-

дрович ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-1191 А] УДК 616.366-003.7-007.272-089 

2499. Куришева О. О. Характеристика факторів та їх вплив на пролонгацію 

фізіологічної жовтяниці новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Куришева Ольга Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-0786 А] 

 УДК 616.36-008.5-053.31 

2500. Куценко А. Ю. Діагностика та лікування хворих з товстокишковою не-

прохідністю при метастатичному ураженні печінки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Куценко Альона Юріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Уж-

город. нац. ун-т"]. — Львів, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-3647 А] УДК 616.345-007.272-06:616.36-033.2]-07-089 

2501. Лантухова Н. Д. Контроль глікемії у інтраопераційному періоді у хворих 

на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Лантухова Наталія Дмитрів-

на ; ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Харків. нац. мед. ун-т]. — Дніпро-

петровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-0796 А] УДК 616.379-008.64-085-083.98 

2502. Лещук Є. С. Клінічна та технологічна порівняльна оцінка еластичних 

пластмас, що використовуються у знімному протезуванні : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лещук Євген Степа-

нович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. 

— Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-3660 А] УДК 616.314-77 

2503. Литвин Г. О. Клініко-лабораторні особливості та оптимізація лікування 

гострих захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку, спричи-

нених умовно-патогенною флорою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Литвин Галина Орестівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1988 А] 

 УДК 616.33/.34-036-07-08-053.3 

2504. Лубенець Т. В. Профілактика та лікування функціональних постнекро-

тичних порушень підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лубенець Тетяна Вікторівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2012-1563 А] 

 УДК 616.37-002.1-084-085 

2505. Ляхович Р. М. Патогенетичне обґрунтування тривалої внутрішньошлун-

кової оксигенації і метаболічної терапії в корекції гострого тетрахлорметанового гепа-

титу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Па-

тол. фізіологія" / Ляхович Роман Мар'янович ; Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0826 А] УДК 616.36-002.1-08-085.835 

2506. Малиновська В. Г. Визначення показників амоніо- та ацидогенезу для 

діагностики та оцінки ефективності лікування гастроурологічної патології у дітей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. 

біохімія" / Малиновська Вікторія Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [ДУ "НПМЦ "Реабілітація" МОЗ України"]. — 

Луганськ, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2012-3682 А]

 УДК 616.33/.34+616.61]-06-07-053.2 

2507. Маляр К. Ю. Підходи до цукрознижувальної терапії у хворих із вперше 

виявленим цукровим діабетом 2-го типу з ожирінням : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Маляр Катерина 

Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, 

трансплантації ендокрин. органів і тканин, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ Ук-

раїни"]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1574 А]

 УДК 616.379-008.64-085:613.25 

2508. Марченко К. В. Підвищення резистентності твердих тканин зубів та 

тканин пародонта у дітей із зубощелепними аномаліями : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Марченко Костян-

тин Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-3688 А] УДК 616.314-002+616.314.17]-084-053.2 

2509. Матолич У. Д. Цитокінова та імунна дисфункція в патогенезі запальних 

ускладнень переломів нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Матолич Уляна Дмитрівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 



   

 
321 

ім. І. Я. Горбачевського", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тер-

нопіль, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2012-1227 А]

 УДК 616.314.22-001.5-06-07 

2510. Миршук Н. М. Амілазна недостатність при патології органів травлення: 

клініко-функціональне значення та диференційовані підходи у виборі лікування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроен-

терологія" / Миршук Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2012. — 17 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 150 пр. — [2012-1236 А] 

 УДК 616.37-002-071-08 

2511. Мінько Л. Ю. Особливості клінічного перебігу, лікування та профілак-

тика генералізованого пародонтиту у хворих на первинний гіперпаратиреоз : (експе-

рим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мінько Лідія Юріївна ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 18 с. — Біб-

ліогр.: с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1241 А] 

 УДК 616.314.17-002.3-008.1-084 

2512. Нальотов А. В. Ендогенна інтоксикація та шляхи її корекції у дітей з 

хронічним запором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Нальотов Андрій Васильович ; Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-0458 А] УДК 616.34-009.1-036.1-099-08-053.2 

2513. Нєпрєлюк О. А. Клініко-лабораторне обґрунтування методу ортопедич-

ного лікування хворих з використанням імплантатів та імуномодулятора на тлі ви-

разкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Нєпрєлюк Ольга Ана-

толіївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Держ. уста-

нова "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — Одеса, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0882 А] УДК 

616.314-089.23:616.33/.34-002.44 

2514. Олійник Г. В. Морфофункціональні особливості деформацій зубощелеп-

ної системи у хворих з вродженими незрощеннями верхньої губи і піднебіння та 

методи їх лікування в постійному прикусі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Олійник Галина Василівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3738 А] 

 УДК 616.315+616.317]-007.254-089.23 

2515. Ольхова І. В. Особливості пальцевої та долонної дерматогліфіки у хво-

рих на хронічні вірусні гепатити В і С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ольхова Ірина Валеріївна ; М-во 

охорони здоров'я, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2869 А] УДК 616.36-002.2 

2516. Орлов О. Л. Оптимізація ендоскопічних методів хірургічного лікування 

поліпів товстої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Орлов Олексій Леонідович ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 20 с. : схема. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2673 А] УДК 616.345-006.5-089-072.1 
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2517. Петренко Р. В. Оптимальні терміни ортопедичного лікування різними 

конструкціями зубних протезів після видалення зубів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Петренко Руслан 

Володимирович ; Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 

стоматол. акад."]. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. 

— [2012-1279 А] УДК 616.314-089.87-76 

2518. Петрина В. О. Клініко-патогенетичне обґрунтування терапії неспецифіч-

ного виразкового коліту з урахуванням способу введення лікарських середників : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроен-

терологія" / Петрина Віталій Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. 

навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0493 А] УДК 616.348-002-085 

2519. Пославська О. В. Плоскоклітинні раки орофарінгеальної області: особ-

ливості імунофенотипу та інвазії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Пославська Олександра Володимирівна ; 

Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад." МОЗ України]. — Запо-

ріжжя, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0922 А]

 УДК 616.321-006-036.4 

2520. Пранік Н. Б. Молекулярно-генетична та нейровегетативна характерис-

тика ендотеліальної дисфункції у дітей з діабетичною нейропатією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Пранік Наталія 

Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

К., 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-1649 А] УДК 616.379-008.64:616.839]-053.2 

2521. Робак В. І. Хірургічне лікування важких форм гострого панкреатиту: 

оцінка результатів та критерії прогнозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Робак Всеволод Ігорович ; Харків. нац. 

мед. ун-т. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 100 пр. 

— [2012-2272 А] УДК 616.37-002-036-07-089 

2522. Російський П. В. Удосконалення хірургічного етапу субперіостальної 

імплантації у пацієнтів із множинною втратою зубів : (клініко-експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Російський Петро Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-1306 А] УДК 616.314-089.843 

2523. Солтик С. М. Особливості фосфоліпідного складу біомембран гепатоцитів, 

процесів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи при токсичному 

гепатиті та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Солтик Сергій Михайлович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-2477 А] УДК 616.36-002-02:615.282]:577.125 

2524. Степан Б. Т. Вибір методу лікування хворих з псевдокістками 

підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Степан Богдан Танасійович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2012. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0232 А] 

 УДК 616.37-003.4-002.4-089 
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2525. Сульська Ю. В. Антиендотоксиновий імунітет, антитіла до ДНК і гене-

тичний поліморфізм Toll-like рецепторів 4 типу у хворих на цукровий діабет типу 2 : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія 

та алергологія" / Сульська Юлія Вадимівна ; 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, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3231 А]

 УДК 616.379-008.64-097 

2526. Терешкевич І. С. Діагностична та лікувальна гастроінтестинальна ендо-

скопія у хворих з ускладненнями після баріатричних операцій : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Терешкевич Іван 

Степанович ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології 

ім. О. О. Шалімова. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 

— [2012-3238 А] УДК 616.33-072.2-08-089 

2527. Тимощук О. В. Удосконалення методів діагностики та корекція мікро-

циркуляційних порушень у дітей з хронічним гастродуоденітом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Тимощук Ок-

сана Валентинівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 

2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-0233 А] УДК 616.33-002-053.2-071-08 

2528. Федорак В. М. Морфо-функціональний стан ендокринного та нервового 

апаратів товстої кишки у інтактних щурів та після резекції клубової кишки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цито-

логія, ембріологія" / Федорак Володимир Миколайович ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2142 А] 

 УДК 616.345+616.344-089.87]-018-092.9 

2529. Філак Я. Ф. Фізична реабілітація дітей з порушеннями постави у поєд-

нанні з дискінезією жовчовивідних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Філак 

Ярослав Феліксович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2500 А]

 УДК 616.36-008.8:616-056.2]-085.825-053.2 

2530. Хопта Р. М. Порівняльна оцінка методів зняття штучних коронок та мосто-

подібних протезів з метою збереження опорних зубів та ортопедичних конструкцій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-

логія" / Хопта Роман Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — К., 

2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2151 А] 

 УДК 616.314-77 

2531. Шарапов І. В. Лапароскопічна кріодеструкція в хірургічному лікуванні 

осередкових захворювань печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шарапов Ігор Володимирович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ Ук-

раїни]. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-0198 А] УДК 616.36-002-006-07-089 

2532. Шевчук Б. Л. Діагностика та хірургічне лікування комбінованих по-

шкоджень позапечінкових жовчних проток та судин при холецистектомії : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шевчук 

Борис Леонідович ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т хірургії та транспланто-

логії ім. О. О. Шалімова. — К., 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-2177 А] УДК 616.361-089 
2533. Шпак С. О. Можливості 64-зрізової комп'ютерної томографії в диферен-

ційній діагностиці злоякісних і доброякісних новоутворень печінки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та 
промен. терапія" / Шпак Світлана Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Донец. обл. клініч. терит. мед. об-ня]. — До-
нецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2012-1745 А] УДК 616.36-006.03/.04-073.7 

2534. Яковенко В. О. Оптимізація ендоскопічної діагностики і лікування ме-
таплазії та дисплазії слизової оболонки шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Яковенко Владислав Олексан-
дрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 
2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2518 А] 

 УДК 616.33-006.6-072.1-085 
2535. Янченко В. І. Клінічні, біохімічні, морфологічні та морфометричні особ-

ливості перебігу хронічного гепатиту С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Янченко Віталій Ігорович ; Нац. акад. 
мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-
машевського". — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. 
— [2012-3032 А] УДК 616.36-002-071 

2536. Ярифа М. О. Прогнозування і профілактика  ускладнень при про-
тезуванні незнімними конструкціями зубних протезів, фіксованих на зубах і ден-
тальних імплантантах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук  : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ярифа Марія Олексіївна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с.14—16 (24 назви). — 100 пр. — [2012-3035 А] УДК 616.314-089.23-77 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  
органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

2537. Брилинський О. Р. Перед- та інтраопераційна диференційна діагностика од-
новузлового зоба і раку щитоподібної залози та вибір методу хірургічного лікування 
хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Брилинський Остап Романович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 
(7 назв). — 100 пр. — [2012-1410 А] УДК 616.441-006.6-07-089.12 

2538. Гриневич І. В. Функціональний стан лімфоїдної популяції білої пульпи 
селезінки щурів при експериментальному цукровому діабеті і в умовах адаптації 
до гіпоксичної гіпоксії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гриневич Інна Володимирівна ; Запоріз. держ. 
мед. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — 
[2012-0700 А] УДК 616.411:616.379-008.64]-08-092.9 

2539. Доля О. С. Оптимізація метода вибору хірургічного лікування токсичного 
зобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-
рургія" / Доля Олег Сергійович ; Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти 
М-ва охорони здоров'я України". — Запоріжжя, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (7 назв). — 120 пр. — [2012-1120 А] УДК 616.441-006.5-008.61-07-089 
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2540. Махньова А. В. Метаболічні порушення при тяжкій механічній травмі, 
поєднаній з гіпотиреозом, у щурів, та їх корекція мексидолом : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Махньова 
Аліна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 
мед. ун-т", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Луганськ, 2012. — 15 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 10—13 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3355 А] 

 УДК 616.441-008.64-001.31-08 
2541. Селіванов В. В. Клініко-діагностичні аспекти дифузного нетоксичного 

зоба та автоімунного тиреоїдиту в юнаків призовного віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Селіванов Віктор 
Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. 
хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця, Укр. військ.-мед. акад.]. — К., 2012. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(12 назв). — 100 пр. — [2012-1669 А] УДК 616.441-006.5-073.7:355.218 

2542. Тучак О. І. Стан перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної си-
стеми при гіпофункції щитоподібної залози, можливості корекції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Тучак 
Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького, [ВДНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Львів, 2012. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2012-2496 А] 

 УДК 616.441-008.61-089.882 
2543. Щекатурова Л. В. Оптимізація діагностики та лікування первинного 

гіперальдостеронізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Щекатурова Лючія Вячеславівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендо-
крин. органів і тканин. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). 
— 100 пр. — [2012-3278 А] УДК 616.453-006-07-08 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

2544. Блохіна А. С. Діагностика, лікування та профілактика кандидозної інфек-
ції шкіри з урахуванням показників медіаторів запалення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Блохіна 
Алла Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології АМН України", 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Х., 2012. — 19 с. — Біб-
ліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3446 А] УДК 616.5-002-084-08 

2545. Гунькова В. В. Клініко-імунологічне обґрунтування патогенетичної терапії 
імпетиго : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. 
та венер. хвороби" / Гунькова Вікторія Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т дерма-
тології та венерології Нац. акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-
кого МОЗ України]. — Х., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. 
— [2012-0166 А] УДК 616.522-002.3-092-085 

2546. Зайченко Я. О. Імуно-мікроелементозні асоціації та особливості дерма-
топатій у дітей, які проживають у різних районах Львівської області : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алерго-
логія" / Зайченко Ярина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2012. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2234 А] 

 УДК 616.5-053.2:612.017.1 
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2547. Каданер Є. І. Комплексна терапія хворих на екзему курців тютюну : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та 

венер. хвороби" / Каданер Євгеній Ілліч ; Держ. установа "Ін-т дерматології та вене-

рології АМН України", [ДЗ "Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України"]. — Х., 

2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3572 А] 

 УДК 616.521:613.84]-085 

2548. Лусаіеф Мохамед Сабрі бен Моктар. Тактика лікування хворих на 

псоріаз з урахуванням ізоморфної реакції шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Лусаіеф Моха-

мед Сабрі бен Моктар ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-0819 А] УДК 616.517-092-08 

2549. Мамісашвілі З. С. Комплексне лікування хворих з пухирчасто-некро-

тичними формами бешихи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мамісашвілі Зура Сулханович ; ДЗ "Запоріз. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — За-

поріжжя, 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 120 пр. — 

[2012-2984 А] УДК 616.5-002.36-085-089 

2550. Мочалов Ю. О. Оптимізація процесу рубцювання післяопераційних ран 

шкіри у дітей із вродженою та набутою патологією щелепно-лицевої ділянки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Мочалов Юрій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-2440 А] УДК 616.52+616.716]-007-089-003.92-053.2 

2551. Пуришева В. Ю. Вплив аерокріотерапії і кордової крові на структурні 

зміни дерми при експериментальному гіпотиреозі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Пуришева Вікторія Юріїв-

на ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2012. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1654 А] 

 УДК 616.5-008:615.832.9 

2552. Татузян Є. Г. Гуморальні механізми метаболічних порушень при псоріазі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Татузян Євгенія Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-3858 А] УДК 616.517-008.9 

2553. Юдін М. А. Косметологічна корекція інволюційно зміненої шкіри об-

личчя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 

"Шкір. та венер. хвороби" / Юдін Михайло Анатолійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 28 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 23 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3024 А] УДК 616.5-007.2-08 

616.6 Патологія сечостатевої системи.  

Хвороби сечової та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

2554. Кривобок О. Г. Нефролітіаз, ускладнений пієлонефритом : (патогенез, 

прогнозування ускладнень, вдоскон. профілактики рецидивів і лікування) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
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Кривобок Олександр Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Лу-

ган. держ. мед. ун-т", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Луганськ, 2012. — 

26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (42 назви). — 100 пр. — [2012-3341 А] 

 УДК 616.61-003.7-002.3-092-084-08 
2555. Ромаданова О. І. Клітинні механізми прогресування хронічної хвороби 

нирок та шляхи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Ромаданова Ольга Іванівна ; Нац. акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т нефрології НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т 
МОЗ України]. — К., 2012. — 38, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 31—35 
(41 назва). — 100 пр. — [2012-0937 А] УДК 616.61-002-036.1-08 

2556. Стоєва Т. В. Дисметаболічні нефропатії та кристалурії у дітей: клініко-
патогенетичне обґрунтування терапії і профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Стоєва Тетяна Вікторівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2012. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—34 (41 назва). — 100 пр. — [2012-2291 А] 

 УДК 616.61+616.635.81]-08-053.2 

На ступінь кандидата 

2557. Власенко О. М. Хронічний гломерулонефрит при персистенції міко-
плазмової інфекції: особливості клінічного перебігу, показники цитокінів, клітин-
ного і гуморального імунітету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Власенко Олена Михайлівна ; Нац. акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т нефрології НАМН України", [Харків. нац. мед. 
ун-т МОЗ України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). 
— 100 пр. — [2012-1802 А] УДК 616.611-002-036.1-022.7:579.887 

2558. Кожем'яка В. А. Особливості андрогенного статусу та підходи до терапії 
порушень сперматогенезу у чоловіків з ідіопатичною неплідністю : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Кожем'яка 
Вадим Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Да-
нилевського Нац. акад. мед. наук України". — Х., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0761 А] 

 УДК 616.697-008.6-085 
2559. Литвиненко Р. А. Вплив хронічного простатиту на розвиток післяопера-

ційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, 
ускладнену гострою затримкою сечі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Литвиненко Роман Анатолійович ; Держ. 
установа "Ін-т урології НАМН України". — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0101 А] УДК 616.65-002-06-007.61-089.168 

2560. Литвинова О. М. Клініко-морфологічна характеристика і прогноз ге-
матуричної форми хронічного гломерулонефриту у дітей : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Литвинова Ольга Ми-
колаївна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України", 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2012. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1204 А] УДК 616.611-002-037-07-053.2 

2561. Селезньова І. Б. Клініко-діагностичне та прогностичне значення 
NT-proBNP у хворих XXH VД стадії, які отримують лікування методом гемодіалізу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефро-
логія" / Селезньова Ірина Борисівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Ін-т нефрології". — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — 
[2012-0956 А] УДК 616.61-008.64-07-08 
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2562. Соснін М. Д. Особливості клінічного перебігу та результати лікування 

хворих на злоякісні мезенхімальні пухлини нирок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Соснін Микола Дмитрович ; 

Держ. установа "Ін-т урології НАМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — 100 пр. — [2012-0545 А] УДК 616.61-006.3-089-036 

2563. Стасюк Т. В. Малоінвазивне комплексне лікування хворих на камені се-

човодів, не ускладнених гострим пієлонефритом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Стасюк Тарас Володимиро-
вич ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. 

ун-т МОЗ України]. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-3222 А] УДК 616.617-003.7-08 

2564. Триндюк Ю. С. Діагностичне та прогностичне значення активності про-

теїназ крові та сечі при гострому та хронічному пієлонефриті у дітей : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Триндюк 

Юліана Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3247 А]

 УДК 616.61-002-036-07:577.152.34]-053.2 
2565. Чекалова А. О. Особливості канцерогенезу у передміхуровій залозі 

після аварії на ЧАЕС : (гістол. та імуногістохім. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Чекалова Анна 

Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т уро-
логії Нац. акад. мед. наук України", Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — За-

поріжжя, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-2736 А] УДК 616.65-006.6-02:614.876 

2566. Шевєлєва В. Л. Критерії ранньої діагностики нефропатії у дітей з цукро-

вим діабетом 1 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Шевєлєва Вікторія Леонідівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-2173 А]

 УДК 616.61-053.2:616.379-008.64]-071 
2567. Шевчук О. О. Обґрунтування застосування екстракорпоральної ударно-

хвильової літотрипсії у дітей з каменями нирок та сечоводів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Шевчук Олександр 

Олегович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України". — К., 2012. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0617 А] 
 УДК 616.61-003.7-053.2-089.819 

2568. Шелест Б. О. Ендотеліальні й запальні чинники хронічної хвороби нирок 

поєднаної з гіпертонічною хворобою та їх терапевтична корекція : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Шелест 
Борис Олексійович ; М-во охорони здоров'я, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-0238 А] УДК 616.61-002.2:616.12-008.331.1]-008.9 

2569. Яковлев П. Г. Особливості діагностики та хірургічного лікування хво-
рих на уротеліальний рак верхніх сечовидільних шляхів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Яковлев Павло Георгійо-

вич ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2197 А] 

 УДК 616.617-006.6-072-089 
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616.7 Патологія органів руху, пересування.  

Скелетна та рухова системи 

На ступінь доктора 

2570. Любченко О. В. Ендопротезування та реабілітація хворих з патологією 
скронево-нижньощелепного суглобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Любченко Олександр Володимирович ; 
Держ. установа "Ін-т стоматології Акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. піс-
лядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—34 (27 назв). — 100 пр. — [2012-0823 А] 

 УДК 616.724-008.6:616.716.4-001.5]-089.843 
2571. Ткач Г. Ф. Адаптаційно-реадаптаційні зміни кісток скелета в умовах гі-

пергідратаційних порушень водно-сольового обміну організму : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ткач 
Геннадій Федорович ; М-во охорони здоров'я України, ДУ "Крим. держ. мед. ун-т 
ім. С. І. Георгієвського", [Сум. держ. ун-т]. — Сімферополь, 2012. — 32 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 25—28 (34 назви). — 100 пр. — [2012-3865 А] УДК 616.71-008.81-06 

На ступінь кандидата 

2572. Баніт О. В. Діагностика та хірургічне лікування гострої переднь-
омедіальної нестабільності колінного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Баніт Олег Ва-
сильович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 
Акад. мед. наук України". — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). — 
150 пр. — [2012-0003 А] УДК 616.728.3-001-036.1-07-089 

2573. Бережний Є. П. Ріст, будова і формоутворення довгих трубчастих кісток 
при імплантації в них гідроксиапатиту та демінералізованого кісткового матриксу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Бережний Євген Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 
"Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2012-1386 А] УДК 616.71-089.844 

2574. Бець І. Г. Тактика лікування ушкоджень дистальних метаепіфізів кісток 
передпліччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / Бець Ірина Григорівна ; Держ. установа "Ін-т па-
тології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Акад. мед. наук України". — Х., 
2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 140 пр. 
— [2012-0301 А] УДК 616.717.5/.6-001.5-089 

2575. Бубнов Р. В. Роль ультрасонографії у проведенні регіональної анестезії 
при операціях на нижніх кінцівках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Бубнов Рости-
слав Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядип-
лом. освіти. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—16 (35 назв). — 100 пр. 
— [2012-2549 А] УДК 616.718-073.432.19-089.8 

2576. Буше В. В. Порушення клітинних механізмів остеорепарації при дії 
травмуючого агента різної інтенсивності та способи їх корекції  : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Буше 
Вікторія Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. 
ун-т", [Держ. установа "Ін-т невідклад. і відновлюв. хірургії ім. В. К. Гусака НАМН 
України"]. — Луганськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2012-3062 А] УДК 616.71-001.5-003.9-089.882 
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2577. Варзарь С. О. Хірургічне лікування переломів бічної кісточки з ушкод-

женнями міжгомілкового синдесмозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Варзарь Сергій Олексан-

дрович ; Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 

Акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 150 пр. — [2012-0006 А]

 УДК 616.71-001.5-089 

2578. Дудко О. Г. Віддалені результати та медико-соціальні аспекти хірургіч-

ного лікування переломів кісток кінцівок полімерними фіксаторами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-

педія" / Дудко Олексій Геннадійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та орто-

педії Нац. акад. мед. наук України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — К., 2012. — 24 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — [2012-3537 А] 

 УДК 616.717/.718-001.5-089.843 

2579. Зінченко В. В. Особливості формування кульшових суглобів у дітей 

першого року життя з ознаками дисплазії сполучної тканини : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 

Зінченко Віталій Володимирович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії 

Нац. акад. мед. наук України". — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2956 А] УДК 616.728-007.1-053.2 

2580. Коломійченко Ю. А. Променева діагностика травматичних пошкоджень 

верхньошийного відділу хребта у новонароджених, дітей молодшого та дошкільного 

віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Про-

мен. діагностика та промен. терапія" / Коломійченко Юрій Анатолійович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2012. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1949 А] 

 УДК 616.721-001.6-073.7-053.2 

2581. Ленчук Т. Л. Променева діагностика уражень кісток при множинній міє-

ломі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Про-

мен. діагностика та промен. терапія" / Ленчук Тетяна Любомирівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т", Івано-Франків. обл. клініч. лікарня]. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2638 А] УДК 616.71-006.44-073.7 

2582. Малик В. Д. Диференційоване лікування діафізарних переломів кісток 

гомілки з використанням блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-

педія" / Малик Віталій Данилович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії 

Нац. акад. мед. наук України". — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-1215 А] УДК 616.718.5/.6-001.5-089.84 

2583. Мікулець Л. В. Особливості циркадіанних оксидативних порушень, змін 

вегетативного тонусу у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з дисбактеріозом 

кишечника та обґрунтування їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Мікулець Людмила Вікторівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", 

[Буковин. держ. мед. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1238 А] 

 УДК 616.72-002.77:616.34]-085 
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2584. Мороз Д. М. Особливості розвитку диспластичного кульшового суглоба 

після позасуглобової корекції проксимального відділу стегнової кістки у дітей до-

шкільного та молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Мороз Дмитро Ми-

колайович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук 
України". — К., 2012. — 19, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 

— 130 пр. — [2012-3711 А] УДК 616.728-007.1:616.718.4-089.168]-053.2 

2585. Нор Н. М. Ранні хірургічні втручання та їх ефективність при лікуванні 

хворих з термічною травмою кисті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Нор Надія Миколаївна ; Держ. закл. "Дніпро-

петров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України". — Дніпропетровськ, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0469 А] 

 УДК 616.717.7/.9-001.17-089.844 

2586. Поворознюк В. В. Інформативність методів діагностики структурно-
функціонального стану кісткової тканини в людей різного віку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-

педія" / Поворознюк Василь Валерійович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 

[Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — До-
нецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (13 назв). — 150 пр. — 

[2012-3772 А] УДК 616.71-007.23-07-053.8/.9 

2587. Попова Т. В. Оптимізація ранньої діагностики та превентивних заходів 

щодо порушень постави у дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Попова Тетяна Вале-

ріївна ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 150 пр. — [2012-0921 А] УДК 616.711-007.5-07-053.2 

2588. Рамі Таліб Мутшер Мутшер. Роль пошкоджень м'якотканинних структур 

колінного суглоба у розвитку гонартрозу : (на основі клініко-артроскоп. та біомех. 
даних) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Трав-

матологія та ортопедія" / Рамі Таліб Мутшер Мутшер ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-2691 А] УДК 616.728.3-001-07 
2589. Скворцова І. Г. Удосконалення хірургічного лікування хворих з мікро-

гнатією нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Скворцова Інна Георгіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (19 назв). — 100 пр. — [2012-2102 А] УДК 616.716.4-007.21-089 
2590. Ставицький С. О. Клініко-морфологічне обґрунтування комплексного 

лікування патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Ставицький Станіслав Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. 
навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад. ". — Полтава, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2713 А] УДК 616.714-08 

2591. Строкань А. М. Регіонарна пролонгована блокада як адекватний метод 

знеболення після операцій ендопротезування колінного суглоба у хворих похилого 
віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анес-

тезіологія та інтенсив. терапія" / Строкань Андрій Миколайович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Клініч. лікарня 

"Феофанія" ДУС]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-3399 А] УДК 616.728.3-089.843-031.84-085 
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2592. Ступницька С. А. Фізична реабілітація дітей першого року життя з 

вродженою м'язовою кривошиєю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Ступницька 

Світлана Анатоліївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2482 А] 

 УДК 616.746:615.825]-053.2 

2593. Уманський К. С. Функціональний остеосинтез при повних розривах ак-

роміально-ключичного зчленування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Уманський Кирило Стані-

славович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ травматології та ортопедії. — 

Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2012-0995 А]

 УДК 616.717.2-001.5-007.15-089.84 

2594. Чередніченко А. І. Показання і протипоказання до збереження зуба в 

щілині перелому нижньої щелепи на основі багатофакторного комп'ютерного аналізу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-

логія" / Чередніченко Анатолій Іванович ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 

16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—12 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0033 А] 

 УДК 616.716.4-001.5-07 

2595. Шипунов В. Г. Діагностика та лікування гангліона кистьового суглоба : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-

тологія та ортопедія" / Шипунов Володимир Геннадійович ; Держ. установа "Ін-т 

травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — К., 2012. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1025 А] 

 УДК 616.727.4-009.7-073.7-08 

2596. Шманько О. В. Вдосконалення ранньої діагностики ревматоїдного арт-

риту та прогнозування його перебігу на основі клініко-імунологічних критеріїв : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревма-

тологія" / Шманько Ольга Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2012. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0629 А] УДК 616.72-002.77-07 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

2597. Гриб В. А. Патогенетичні аспекти та лікування поліневропатії у хворих 

на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Гриб Вікторія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т"]. — К., 2012. — 44, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—40 (49 назв). — 150 пр. — [2012-1453 А] 

 УДК 616.833-002:616.379-008.64]-085.216 

2598. Костюк К. Р. Диференційоване нейрохірургічне лікування епілепсії : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / 

Костюк Костянтин Романович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії 

ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — К., 2012. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—35 (47 назв). — 150 пр. — [2012-1959 А] УДК 616.853-089 

2599. Малишева Т. А. Інвазивні властивості нейроектодермальних пухлин го-

ловного мозку та їх прогностичне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" ; 14.03.02 "Патол. анатомія" / Ма-
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лишева Тетяна Андріївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії 

ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — К., 2012. — 41 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (56 назв). — 150 пр. — [2012-1572 А] 

 УДК 616.831-006-037 

2600. Матяш М. М. Клініка, діагностика та лікування уражень головного 

мозку у віддалений період закритої черепно-мозкової травми в осіб, що зазнали 

впливу чинників радіоекологічної катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Матяш Михайло Миколайо-

вич ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології", 

[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Х., 2012. — 

40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (49 назв). — 100 пр. — [2012-1228 А] 

 УДК 616.831:617.51-001-092-07-08:614.876 

2601. Погорєлов О. В. Клініко-нейрофізіологічні особливості перебігу гострих 

ішемічних порушень мозкового кровообігу : (діагностика, прогноз) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Погорєлов 

Олексій Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України", [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Х., 

2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—36 (62 назви). — 100 пр. — [2012-0912 А] 

 УДК 616.831-005.1/.8-008.64-07-08 

2602. Скобська О. Є. Комплексна діагностика та принципи лікування хворих у 

гострому періоді черепно-мозкової травми з переломом піраміди скроневої кістки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейро-

хірургія" ; 14.01.19 "Оториноларингологія" / Скобська Оксана Євгенівна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 

НАМН України". — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (38 назв). — 

150 пр. — [2012-3394 А] УДК 616.831-001:616.289-001.5]-071-08 

2603. Танцура Л. М. Роль фебрильних судом у формуванні епілепсій у дітей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хво-

роби" / Танцура Людмила Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". — Х., 2012. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (44 назви). — 100 пр. — [2012-2116 А] 

 УДК 616.853-009.12-053.2 

2604. Ткачук О. В. Патогенез імунних порушень у щурів зі стрептозотоцин-

індукованим цукровим діабетом, ускладненим ішемічно-реперфузійним пошкоджен-

ням головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ткачук Олексій Володимирович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я 

України", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2012. — 36, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (35 назв). — 100 пр. — [2012-1339 А] 

 УДК 616.831-005.4:616.379-008.64]-092.9 

На ступінь кандидата 

2605. Амжад А. Б. Хамдоні. Передопераційна фізична реабілітація хворих при 

неспроможності зв'язок колінного суглоба в умовах дисплазії : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реа-

білітація" / Амжад А. Б. Хамдоні ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Харків. держ. 

акад. фіз. культури]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-1364 А] УДК 616.8-009.67-085.825 
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2606. Бобров А. Л. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування ан-

тагоніста кальцію німодипіну при хірургічному лікуванні пацієнтів з ураженням лице-

вого нерва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Ото-

риноларингологія" / Бобров Андрій Леонідович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ 

"Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". — К., 2012. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1783 А] 

 УДК 616.833.17-089-085 

2607. Бувайло І. В. Ефективність застосування плазмаферезу в комплексному 

лікуванні аутоімунних демієлінізуючих захворювань нервової системи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 

інтенсив. терапія" / Бувайло Інна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 

нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 120 пр. — [2012-2340 А] УДК 616.832-085.382 

2608. Бульчак В. М. Аналіз комплексного впливу вазоактивних та ноотропних 

препаратів на функціональний стан ЦНС та серцево-судинної системи у хворих по-

хилого віку, які перенесли ішемічний інсульт : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Бульчак Валентин Миколайо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика, [ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — К., 2012. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3059 А] 

 УДК 616.831-005.1-005.4-085.21-053.9 

2609. Вакарчук Г. В. Особливості перебігу кардіальної дисфункції в гострому 

періоді атеротромботичного ішемічного інсульту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Вакарчук Ганна Ва-

силівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та 

наркології", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0162 А] 

 УДК 616.831-005.1:616.12-009.7]-092 

2610. Губеладзе Т. Д. Клінічні, нейропсихологічні та гемодинамічні характе-

ристики при гіпертонічній дисциркуляторній енцефалопатії : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Губеладзе 

Татулі Давидівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-3089 А] УДК 616.831-005:616-009]-07 

2611. Дельва Д. Ю. Корекція клітинно-мембранної дисфункції в комплексно-

му лікуванні епілепсії у дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Дельва Дмитро Юрійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). 

— 100 пр. — [2012-2582 А] УДК 616.853-008.6-08-053.2/.6 

2612. Ефендієва Г. Б. К. Діагностика, клініка і лікування внутрішньошлу-

ночкових крововиливів у новонароджених з дуже малою масою тіла : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ефендієва 

Гюльнара Башір кизи ; 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., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-1126 А] УДК 616.831-005-08-053.32 
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2613. Загородній В. М. Ендоваскулярне лікування артеріовенозних маль-

формацій у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук  : 

[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Загородній Віталій Миколайович ; Нац. акад. мед. 

наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", 

[ДУ "Наук.-практ. Центр васкуляр. нейрорентгенохірургії НАМН України"]. — К., 

2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2382 А] 

 УДК 616.8-089:616.13-007.24]-08-053.2 

2614. Ковтюх Т. О. Патогенетичне значення порушення ферокінетики у фор-

муванні гіпоксично-ішемічного ушкодження головного мозку у недоношених ново-

народжених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук  : [спец.] 

14.01.10 "Педіатрія" / Ковтюх Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я, Держ. 

вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1157 А] 

 УДК 616.831-092-053.32 

2615. Кондрашов О. А. Епідуральне введення стероїдів в лікуванні дискоген-

ного больового синдрому поперекового відділу хребта : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Кондрашов Олександр 

Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-

моданова НАМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ 

України]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 

100 пр. — [2012-3616 А] УДК 616.833.2-002-089.5 

2616. Кононець О. М. Клінічні та параклінічні характеристики попереково-крижо-

вих монорадикулярних та полімонорадикулярних синдромів у хворих на цукровий 

діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 

хвороби" / Кононець Оксана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-1951 А] УДК 616.833.5-002-036:616.379-008.64 

2617. Костюкова К. О. Клініко-патогенетичні особливості пошкодження  

центральної нервової системи у новонароджених, які перенесли асфіксію : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Костю-

кова Катерина Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гі-

некології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3126 А] УДК 616.831-001.8-053.31 

2618. Мардзвік В. М. Церебральний інсульт у осіб молодого віку: особливості 

діагностики, клініки та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Мардзвік Володимир Михайлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2012-0840 А]

 УДК 616.831-005.1-07-08-053.67 

2619. Назар О. В. Покращення ефективності комплексної реабілітації дітей зі 

спастичними варіантами церебрального паралічу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Назар Оксана Василівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-2029 А] УДК 616.831-053.2:615.835 

2620. Омельченко Р. Я. Роль динамічної міжфазної тензіометрії в діагностиці, 

прогнозуванні перебігу і оцінці ефективності лікування розсіяного склерозу : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 

хвороби" / Омельченко Руслана Ярославівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т неврології, психіатрії і наркології", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-

0892 А] УДК 616.832-004.2-085 

2621. Ратушнюк А. В. Тактика хірургічного лікування множинних оклюзійно-

стенотичних уражень гілок дуги аорти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ратушнюк Андрій Володимирович ; Нац. 

акад. мед. наук України, Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. — 

К., 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (20 назв). — 100 пр. — [2012-2456 А]

 УДК 616.831-005-089 

2622. Сисун Л. А. Транскраніальна триплексна допплерографія в діагностиці 

гострого ішемічного інсульту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Сисун Лариса Ана-

толіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2012-0961 А] УДК 

616.831-005.1-005.4-036.1-073 

2623. Скицюк А. С. Менінгіти та менінгоенцефаліти у клініці інфекційних 

хвороб: діагностичне та прогностичне значення провідних клінічних симптомів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. 

хвороби" / Скицюк Андрій Сергійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. устано-

ва "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. 

наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2012. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-2282 А] УДК 616.831.9-002-022-07 

2624. Сковронська А. О. Клініко-патогенетичне обґрунтування методів ранньої 

діагностики гіпоксично-ішемічних уражень нервової системи у новонароджених : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 

Сковронська Анастасія Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0268 А] УДК 616.8-001.8-005.4-07-053.31 

2625. Сотніков Д. Д. Клініко-діагностичні критерії диференційованого підходу 

до профілактичного лікування мігрені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Сотніков Дмитро Дмитрович ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії і наркології", 

[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3842 А] УДК 616.857-036-07 

2626. Стрельченко О. С. Особливості неврологічних порушень у хворих на 

хронічний панкреатит та їх медикаментозна корекція : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Стрельченко Олена 

Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії 

та наркології НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. 

— Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1328 А]

 УДК 616.8:616.37-002]-085 

2627. Фартушна О. Є. Патогенетичні підтипи транзиторних ішемічних атак: 

особливості неврологічної клініки, гемодинаміки та лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Фартушна 
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Олена Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2012. — 24 с. 

— Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2012-0580 А] УДК 616.831-005.4-036.1-085 

2628. Фролова І. В. Особливості вегетативних порушень та їх корекція у хво-

рих на діабетичну нейропатію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Фролова Інна Володимирівна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН 

України", [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-2728 А] УДК 616.83-008.6-06:616.379-008.64]-08 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  

Хворобливі психічні стани 

На ступінь доктора 

2629. Животовська Л. В. Патогенетична терапія та реабілітація хворих на 

алкогольну залежність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Животовська Лілія Валентинівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології, [Вищ. держ. навч. 

закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — К., 2012. — 34 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 26—31 (43 назви). — 100 пр. — [2012-0378 А] 

 УДК 616.89-008.441.3-08-084 

На ступінь кандидата 

2630. Зданевич Н. А. Когнітивні і нейрофункціональні особливості посттравма-

тичних стресових розладів у постраждалих у віддалений період Чорнобильської катаст-

рофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіо-

біологія" / Зданевич Наталія Анатоліївна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. 

медицини Нац. акад. мед. наук України". — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1495 А] УДК 616.891:614.876 

2631. Криворотько Я. В. Непсихотичні психічні розлади у вагітних жінок : 

(клініка, діагностика та принципи психотерапії) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Криворотько Яна Вікторів-

на ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. 

— Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-1963 А] УДК 616.89-008:618.3]-07-085 

2632. Лобанов С. О. Психотерапія та реабілітація хворих з опіоїдною наркома-

нією, обтяженою ВІЛ (СНІД) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Лобанов Сергій Олегович ; М-во охорони здоров'я 

України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2012. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3141 А] УДК 616.89-008.48 

2633. Михайлов В. Б. Непсихотичні психічні розлади у осіб, що перенесли ін-

фаркт міокарда та мозковий інсульт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Михайлов Володимир Борисович ; Нац. акад. 

мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", 

[Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3703 А] 

 УДК 616.89-008.19:[616.127-005.8+616.831-005.1 
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2634. Орлова Н. М. Клініко-феноменологічні особливості та принципи ко-

рекції ангедонії у пацієнтів з шизофренією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Орлова Наталія Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2012. 

— 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (23 назви). — 100 пр. — 

[2012-2997 А] УДК 616.895.8-08 

2635. Сєргєєва В. В. Біомедична система для оцінювання параметрів емоцій-

ного стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. 

та мед. прилади і системи" / Сєргєєва Вероніка Володимирівна ; Вінниц. нац. техн. 

ун-т. — Вінниця, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-2706 А] УДК 616.89-008.44-71 

2636. Смашна О. Є. Синдромогенез параноїдної шизофренії, коморбідної з 

соматичною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Смашна Олена Євгенівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3217 А] УДК 616.895.8-06 

2637. Соколик О. П. Нейропротективна дія цереброкурину, кортексину та це-

ребролізину в умовах експериментальної алкогольної інтоксикації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Соколик 

Олена Петрівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т фармакології та токсикології 

АМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2012. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-0967 А] 

 УДК 616.89-008.441.3-085.214.3 

2638. Филиппова О. В. Когнітивні та афективні розлади у пацієнтів з опіоїдною 

залежністю, обтяженою ВІЛ-інфікцією : (діагностика, клініка, лікування) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Фи-

липпова Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. 

психіатрії та наркології, [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієв-

ського"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-0582 А] УДК 616.89-008.441.3:[616.98:578.828ВІЛ]-071-08 

2639. Юрценюк О. С. Депресивні та тривожні розлади у хворих на ішемічну 

хворобу серця : (діагностика, клініка, лікування та профілактика) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Юрценюк 

Ольга Сидорівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та 

наркології, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 150 пр. — [2012-2192 А] 

 УДК 616.89-008.454:616.127-005.8]-085 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь доктора 

2640. Бондаренко А. В. Клініко-діагностична характеристика бартонельозу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. 

хвороби" / Бондаренко Андрій Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. 

мед. наук України", [Харків. нац. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — К., 

2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (50 назв). — 100 пр. — [2012-3054 А]

 УДК 616.98:579.881.2]-071 
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2641. Захарчук О. І. Клініко-імунологічні та епідеміологічні аспекти 

токсокарозу на Буковині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Захарчук Олександр Іванович ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Грома-

шевського НАМН України", [Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2012. — 

40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (40 назв). — 100 пр. — 

[2012-1134 А] УДК 616.995.132-036.22(477.85) 

2642. Нагорний О. Є. Генітальний герпес, хламідіоз, трихомоноз: клініко-

патологічні, медико-соціальні аспекти, лікування та профілактика ускладнень : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 

хвороби" / Нагорний Олександр Євгенійович ; Держ. установа "Ін-т дерматології та 

венерології НАМН України". — Х., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 

(67 назв). — 200 пр. — [2012-2441 А] УДК 616.9-07-08 

На ступінь кандидата 

2643. Дубковська М. В. Молекулярно-генетичні механізми порушень психо-

моторного розвитку у дітей з вродженою цитомегаловірусною інфекцією : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Дуб-

ковська Маргарита В'ячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. 

ун-т. — Одеса, 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 130 пр. — 

[2012-0245 А] УДК 616.98-007-053.2:616.89-008.1 

2644. Козолій Ю. Ю. Особливості епідемічного процесу ентеробіозу в су-

часних умовах і вдосконалення заходів його профілактики : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Козолій 

Юлія Юріївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та 

інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України". — К., 2012. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1159 А] 

 УДК 616.995.1-036.22-084 

2645. Куркіна О. В. Фізико-хімічні та біологічні властивості специфічного іму-

ноглобуліну проти вірусу герпесу звичайного 1-го типу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Куркіна Оксана Вік-

торівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — К., 

2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-0787 А] УДК 616.98:578.825 

2646. Петренко О. О. Обґрунтування застосування меропенему в лікуванні 

хворих на хіміорезистентний туберкульоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Петренко Олексій Олександрович ; 

Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Акад. мед. 

наук України", [Приват. вищ. навч. закл. "Київ. мед. ун-т Укр. асоціації нар. медици-

ни"]. — К., 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-1277 А] УДК 616-002.5-085.281 

2647. Процак В. В. Лікування хворих прихованими формами сифілісу з 

урахуванням функціонального стану судинного ендотелію : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Процак 

Віталій Валерійович ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології АМН 

України". — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 110 пр. — 

[2012-1653 А] УДК 616.972-036.15-085.28 
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617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

2648. Салютін Р. В. Клітинна стимуляція ангіогенезу в лікуванні хворих з 

хронічною ішемією нижніх кінцівок : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" ; 14.01.08 "Транс-

плантологія і штуч. органи" / Салютін Руслан Вікторович ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — К., 2012. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (32 назви). — 100 пр. — [2012-3811 А] 

 УДК 617.58-005.4-089.843 

На ступінь кандидата 

2649. Воронич В. М. Обґрунтування непрямих способів реваскуляризації ниж-

ніх кінцівок при хронічній артеріальній ішемії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Воронич Василь Мирославович ; 

М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-3486 А] УДК 617.58:616.13-005.4 

2650. Коваленко С. В. Лікування хворих із переломами плечової кістки за до-

помогою блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Кова-

ленко Сергій Володимирович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. 

акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. 

— К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3115 А]

 УДК 617.572-001.5-089.843-76 

2651. Пасічний Д. А. Хірургічне лікування ран кінцівок, що тривало не загоюють-

ся, шляхом застосування екзодермотензії і кріовпливу : (експерим.-клініч. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Пасічний Дмитро Альфредович ; Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. 

хірургії НАМН України"]. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-0486 А] УДК 617.58-001-089.844-085.832.9 

2652. Перепелиця С. В. Оцінка віддалених результатів грудної симпатектомії 

у лікуванні хронічної дистальної ішемії верхніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Перепелиця Сергій Ва-

лерійович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. і відновлюв. хірургії ім. В. К. Гусака 

НАМН України". — Донецьк, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-1276 А] УДК 617.57-005.4-002.2-089 

2653. Рощина Л. О. Особливості змін гомеостазу у хворих з дефектами пе-

редньої черевної стінки та ожирінням після абдомінопластики : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Рощина Лариса 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 

— К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. 

— [2012-1659 А] УДК 617.55-089.844:577.171.5 

2654. Танцура П. Ю. Консервативне та хірургічне лікування трофічних вира-

зок у хворих з хронічними захворюваннями судин нижніх кінцівок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Танцура Павло 
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Юрійович ; ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України", [Запоріз. держ. 

мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (14 назв). — 120 пр. — [2012-1331 А] УДК 617.58-005-002.44-089 

2655. Шкуропат В. М. Удосконалення тактики й методів реваскуляризації 

кінцівки у хворих з облітеруючим ушкодженням артерій підколінно-гомілкового 

сегмента : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хі-

рургія" / Шкуропат Вячеслав Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т 

хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. — К., 2012. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2514 А] 

 УДК 617.583/.584:616.13]-002-089.843 

2656. Щокін О. О. Діагностика і лікування вродженої плоско-вальгусної 

деформації стоп у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Щокін Олександр Олегович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Він-

ниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2012-3022 А]

 УДК 617.586-07-053.2 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

2657. Гальперт Я. Й. Оптимізація лікування амбліопії та косоокості у хворих 

на дитячий церебральний параліч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Гальперт Яків Йосифович ; Держ. 

установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України". — 

Одеса, 2011. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1853 А]

 УДК 617.758.1+617.751.6]:616.831-009.11-085-053.2 

2658. Довжук Т. М. Ефективність інтрасклерального методу введення триам-

цинолону ацетоніду при дифузному діабетичному макулярному набряку : (експе-

рим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Довжук Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. 

мед. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — 

[2012-2373 А] УДК 617.735-02:616.379-008.64]-085 

2659. Жмудь Т. М. Експериментально-клінічне обґрунтування застосування 

комплексонів при кератитах внаслідок травм рогівки залізовмісними сторонніми тілами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.18 "Офталь-

мологія" / Жмудь Тетяна Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. 

терапії ім. В. П. Філатова АМН України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. 

— Одеса, 2011. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-1859 А] УДК 617-001-085 

2660. Ільїна Є. М. Ефективність застосування аутологічних клітин лімба в ліку-

ванні рецидивуючих герпетичних кератитів, ускладнених лімбальною недостатністю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офталь-

мологія" / Ільїна Євгенія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. 

терапії ім. В. П. Філатова АМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — 

Одеса, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0403 А]

 УДК 617.713-002-02-089 

2661. Кушнір Н. М. Діагностична значимість вітреальної флюорометрії в опти-

мізації лазерного лікування діабетичної ретинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Кушнір Наталія Мико-

лаївна ; ДУ "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України". — 

Одеса, 2011. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-1864 А] УДК 617.735-02:616.379-008.64]-073-085 
2662. Шевчик В. І. Оптимізація хірургічного лікування хворих з проникаючи-

ми пораненнями рогівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Шевчик Василь Іванович ; Держ. установа "Ін-т 
очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова АМН України". — Одеса, 2012. — 
18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—15 (20 назв). — 100 пр. — [2012-1360 А] 

 УДК 617.7-001.4-089.168 
2663. Шкільнюк Н. М. Особливості структурно-функціональної перебудови 

судин ока в динаміці підвищення внутрішньоочного тиску : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Шкільнюк 
Ніна Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського". — Тернопіль, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2012-0626 А] УДК 617.723-008.818-06 

2664. Якимов А. К. Ефективність застосування методу фіксації капсули під-
вивихнутого кришталика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Якимов Андрій Костянтинович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1033 А] 

 УДК 617.741-001.6-089.22 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

2665. Бобик Ю. Ю. Репродуктивне здоров'я жінок із йододефіцитними захво-
рюваннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Бобик Юрій Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. вищ. навч. закл. "Уж-
город. нац. ун-т"]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (37 назв). — 
100 пр. — [2012-3050 А] УДК 618-06:616.441-008.61]-08 

2666. Дзісь Н. П. Незапальна хвороба яєчника, маткової труби та широкої 
зв'язки матки у жінок репродуктивного віку: особливості патогенезу, діагностика 
та лікувальні підходи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Дзісь Наталія Петрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова]. — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—28 (29 назв). 
— 100 пр. — [2012-1471 А] УДК 618.12-007.251-07-08 

2667. Мельников С. М. Діагностика, лікування та профілактика сексуальних 
дисфункцій у жінок різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Мельников Сергій Миколайо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика, [Держ. установа "Ін-т урології НАМН України"]. — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 25—29 (47 назв). — 100 пр. — [2012-0858 А] УДК 618.17-008.14-07-08 

2668. Рудь В. О. Гістеректомія у жінок репродуктивного віку: найближчі і відда-
лені наслідки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Рудь Віктор Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 31 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 25—27 (29 назв). — 100 пр. — [2012-2274 А] УДК 618.14-089:618.17-036 



   

 
343 

2669. Чермних С. В. Акушерські ускладнення, що супроводжуються синдромом 
ендогенної інтоксикації : (діагностика, клініка, патогенез, еферент. терапія) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Чермних Світлана Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 41 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (52 назви). — 100 пр. — [2012-3262 А] 

 УДК 618.2/.5-008.6-02-07-085 
2670. Шелестова Л. П. Вагітність і пологи у жінок з аліментарно-конституціо-

нальним ожирінням : (патогенез, профілактика та лікування акушер. і перинат. 
ускладнень) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Шелестова Лариса Петрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. мед. ун-
т ім. М. Горького]. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (29 назв). — 
100 пр. — [2012-2753 А] УДК 618.3+618.5]-092-08:613.25 

На ступінь кандидата 

2671. Бичкова Є. О. Оптимізація діагностики і тактики ведення вагітних з різ-
ними клініко-патогенетичними варіантами гестаційного діабету : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-
логія" / Бичкова Єлізавета Олександрівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінеколо-
гії Нац. акад. мед. наук України". — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — 100 пр. — [2012-3438 А] УДК 618.3-06:616.379-008.64]-07 

2672. Біла В. В. Патогенетичне лікування загрози передчасних пологів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Біла Вікторія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). 
— 100 пр. — [2012-1060 А] УДК 618.39-039.71-092-08 

2673. Булик Л. М. Профілактика ускладнень вагітності, пологів та післяполо-
гового періоду у жінок з дифузним нетоксичним зобом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Булик 
Лариса Михайлівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук 
України". — К., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2012-2934 А] УДК 618.3/.6:616.441-006.5-084 

2674. Вдовиченко С. Ю. Кесарів розтин при дистрес-синдромі плода : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Вдовиченко Сергій Юрійович ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гіне-
кології Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика МОЗ України]. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — 
[2012-3472 А] УДК 618.33:618.5-089.888.61 

2675. Горбань Н. Є. Клініко-патогенетичні особливості перебігу ретенційних 
кіст яєчників у жінок з генітальним герпесом : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Горбань Наталія 
Євгенівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук 
України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2012-2355 А] УДК 618.11-006:616.523 

2676. Грінкевич В. М. Особливості експресії ряду біомолекулярних маркерів 
та визначення індивідуального прогнозу хворих на рак яєчника : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Грінкевич 
Валентина Миколаївна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіо-
біології ім. Р. Є. Кавецького. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(18 назв). — 100 пр. — [2012-1099 А] УДК 618.11-006:575.21 
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2677. Дубовенко Д. В. Тактика ведення жінок з дистресом плода і ме-

таболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Дубовенко Дмитро Вікторович ; 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., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (4 назви). — 100 пр. — [2012-2233 А] УДК 618.33-008.9-08 

2678. Камінський А. В. Особливості перебігу вагітності у жінок з середньою 

та важкою формами грипу А (Н1/N1) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Камінський Анатолій В'яче-

славович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 

100 пр. — [2012-3574 А] УДК 618.3-06:616.921.5-036.1 

2679. Караїм О. С. Диференційований підхід до діагностики та лікування поліпів 

ендометрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-

шерство та гінекологія" / Караїм Олександр Степанович ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Київ. мед. ун-т Укр. асоц. нар. медици-

ни]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1924 А]

 УДК 618.14-006.5-089.87 

2680. Кобець Р. О. Ефективність електрозварювання тканин у хірургії раку молоч-

ної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Он-

кологія" / Кобець Роман 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, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-2817 А] УДК 618.19-006-089.84 

2681. Коваленко Є. П. Клініко-патогенетичне обґрунтування підходів до ліку-

вання жінок з гіперплазією ендометрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Коваленко Євгенія 

Павлівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", 

[Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — 

К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-3602 А] УДК 618.145-007.61-085 

2682. Котик А. О. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування жінок із 

лейоміомою матки та порушенням мінеральної щільності кісткової тканини : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Котик Алла Олександрівна ; М-во охорони здоров'я, Держ. вищ. навч. 

закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". — Тернопіль, 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1180 А] 

 УДК 618.14-006.36-06:616.71-007.23]-092 

2683. Кузів І. Я. Структурна перебудова матки і яєчників самок білих щурів 

при експериментальному ожирінні та аліментарному виснаженні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Кузів 

Ірина Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тер-

нопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 110 пр. — [2012-1969 А] УДК 

618.17-02:616.39]-092.9 

2684. Кузьмук Л. П. Внутрішній ендометріоз: диференційна діагностика та па-

тогенетична терапія з урахуванням збереження репродуктивної функції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-
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кологія" / Кузьмук Леся Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-0783 А] УДК 618.14-002-007.61-076 

2685. Лоскутова О. В. Сучасні підходи до лікування та профілактики перед-

менструального синдрому у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лоскутова Оксана Володи-

мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — 

Донецьк, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-1209 А]

 УДК 618.17-08-053.6 

2686. Майданник І. В. Предиктори розвитку та оптимізація діагностики пізнього 

гестозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-

шерство та гінекологія" / Майданник Ігор Віталійович ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2000 А] УДК 618.3-06:616.8-009.24]-07 

2687. Мироненко Н. О. Особливості діагностики, клінічного перебігу та ліку-

вання дистрофічних захворювань вульви в препубертатному віці : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Мироненко Наталія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. 

— [2012-2655 А] УДК 618.16-007.1-07-085-053.2 

2688. Нізалова Т. Г. Тактика проведення допоміжних репродуктивних техно-

логій у пацієнток з гіперпролактинемією в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Нізалова 

Тетяна Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2012. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 

100 пр. — [2012-1607 А] УДК 618.177-089.888.11:616.43 

2689. Новікова І. В. Особливості перебігу вагітності, профілактика та ліку-

вання її ускладнень при цитомегаловірусній інфекції у ВІЛ-інфікованих жінок : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство 

та гінекологія" / Новікова Ірина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 

мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-2865 А] УДК 618.3:616.98:578.828ВІЛ]-084-085 

2690. Нор Г. С. Порівняльний аналіз чинників ризику при передпухлинній па-

тології в популяціях з різною захворюваністю на рак молочної залози : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Нор Галина 

Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 

[Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Донецьк, 2012. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-0886 А] УДК 618.19-006 

2691. Пучков В. А. Стан фето-плацентарного комплексу та системи імунітету 

у вагітних з передчасним розривом плодових оболонок в терміни гестації 22—28 

тижнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-

шерство та гінекологія" / Пучков Володимир Анатолійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — К., 2012. 

— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2270 А] 

 УДК 618.39+618.51]-07-08 

2692. Романова О. О. Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої 

терапії генітального кандидозу у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Романова Ольга Олегівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології 

Нац. акад. мед. наук України". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 

(4 назви). — 100 пр. — [2012-1305 А] УДК 618.16:616.992-092-08 
2693. Савон О. Л. Удосконалення оцінки прогнозованого ризику пізніх гестозів і 

профілактики їх тяжких форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Савон Ольга Леонідівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — К., 2012. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — [2012-2087 А] УДК 618.56-06-084 

2694. Степановічус О. М. Оптимізація діагностики та лікування безплідних 
жінок із зовнішнім генітальним ендометріозом : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Степановічус 
Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 
2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2111 А]
 УДК 618.145-007.61-07-085 

2695. Шеріф Вассеф. Диференційований підхід до профілактики розвитку пре-
еклампсії у жінок з гіпертензією, індукованою вагітністю : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шеріф 
Вассеф ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2012. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. — [2012-0619 А] 

 УДК 618.3-06:616.12-008.331.1-084 
2696. Шмикова О. В. Роль хронохіміотерапії у консервативному лікуванні 

хворих з неоперабельним раком молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Шмикова Олена Володи-
мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 
[Запоріз. мед. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 
— 100 пр. — [2012-1743 А] УДК 618.19-006.6-085.28 

2697. Шпонька О. В. Діагностика, прогноз та лікування дисплазій шийки мат-
ки, асоційованих з папіломавірусною інфекцією, у жінок репродуктивного віку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушер-
ство та гінекологія" / Шпонька Олена Вадимівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. 
— Донецьк, 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2760 А]
 УДК 618.146-022.6-07-08 

2698. Щедров А. О. Значення факторів імунного запалення та ендотеліальної 
дисфункції в діагностиці і профілактиці аномалій пологової діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-
кологія" / Щедров Андрій Олександрович ; Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2012-0633 А] 

 УДК 618.5-092-07-084 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

2699. Коцюбинський В. О. Синтез, структура та електрохімічні властивості 
оксидних наноматеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
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наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Коцюбинський Володимир Олего-
вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-
Франківськ, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (51 назва). — 100 пр. — 
[2012-2629 А] УДК 620.18 

2700. Мощенок В. І. Розвиток наукових основ визначення твердості матеріалів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Мощенок Василь Іванович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 

2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (44 назви). — 100 пр. — [2012-2254 А]

 УДК 620.178.15 

На ступінь кандидата 

2701. Бережна О. Р. Селективне карбідоутворення при силіціюванні вуглець-

вуглецевих композиційних матеріалів металургійного призначення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Бе-

режна Ольга Русланівна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Луцьк, 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2206 А]

 УДК 620.22:669.02 

2702. Бродніковський Є. М. Закономірності формування структури, механіч-

них та електрохімічних властивостей аноду Ni-ZrO2 керамічної паливної комірки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : спец. 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Бродніковський Єгор Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. ма-

теріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2012-0312 А] УДК 620.22:621.3.032.22 

2703. Бугай В. С. Підвищення теплотехнічної ефективності геотермальних 

циркуляційних систем теплопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / 

Бугай Володимир Сергійович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт., [Харків. нац. ун-т 

буд-ва та архіт.]. — Макіївка (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1792 А] УДК 620.92 

2704. Бузько С. В. Метод допускового контролю змінних технологічних про-

філів провідникових кабельних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 

речовин" / Бузько Світлана Василівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2341 А]

 УДК 620.179.148:621.315.2 

2705. Котуза О. І. Удосконалення електромагнітного методу контролю темпе-

ратури параметричним перетворювачем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 

речовин" / Котуза Олександр Іванович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 

— Луганськ, 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-2628 А] УДК 620.179.14 

2706. Кувшинов В. В. Підвищення потужності серійних сонячних установок 

при комбінованому виробленні теплової і електричної енергії : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. 

видів енергії" / Кувшинов Володимир Владиславович ; НАН України, Ін-т віднов-

люв. енергетики, [Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті М-ва енергетики та 

вугіл. пром-сті України]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(27 назв). — 100 пр. — [2012-2414 А] УДК 620.9 
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2707. Лоза К. М. Вплив модифікування та термічної обробки на формування 

структури і властивостей вторинного поршневого сплаву АЛ25 : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Лоза 

Костянтин Миколайович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 17 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2425 А]

 УДК 62-144:669.715 

2708. Микитин О. З. Товарознавче оцінювання експлуатаційних властивостей 

захисних покриттів для деревних будівельних матеріалів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Микитин Олег 

Зеновійович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3152 А] 

 УДК 620.2:667.637.2 

2709. Мухлинін С. М. Вдосконалення методів та засобів контролю якості ізо-

ляційного покриття трубопроводів, що знаходяться у вологих ґрунтах та під водою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і 

методи контролю та визначення складу речовин" / Мухлинін Сергій Михайлович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0107 А] УДК 621.643.2:620.191 

2710. Сніжко О. А. Вплив кисню та термічної обробки на формування струк-

тури та властивостей титану електрошлакової виплавки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Сніжко Ольга 

Анатоліївна ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона, [Держ. вищ. 

навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1680 А] УДК 620.18:669.187.56 

2711. Станкевич О. М. Акустико-емісійне діагностування типів руйнування 

конструкційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.02.10 "Діагностика матеріалів та конструкцій" / Станкевич Олена Михай-

лівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0149 А] УДК 620.179.17 

2712. Чурносов А. П. Магнітний метод неруйнівного контролю якості віброз-

міцнюваного шару металу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Чурно-

сов Андрій Павлович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2744 А] УДК 

620.179.14 

2713. Шишкін А. Є. Реакційна здатність багатошарових фольг та їхня дефор-

маційна поведінка при нагріванні в умовах постійно діючих навантажень : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. 

оброб. металів" / Шишкін Андрій Євгенович ; НАН України, Ін-т металофізики 

ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). 

— 100 пр. — [2012-2513 А] УДК 620.177.6:669.058 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

На ступінь доктора 

2714. Райтер П. М. Наукові засади та методи і система контролю складу газо-

водоконденсатних потоків з високим газовмістом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 
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складу речовин" / Райтер Петро Миколайович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти 

і газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (41 назва). 

— 100 пр. — [2012-3794 А] УДК 621.176 

На ступінь кандидата 

2715. Вахід Хасані Могаддам. Теплогідравличні особливості проникнення 

струменів розплаву ядерного палива у підреакторний басейн з водою в аварійних 

ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. 

та ядер. енергоустановки" / Вахід Хасані Могаддам ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 110 пр. 

— [2012-0670 А] УДК 621.039.588 

2716. Волков Ю. П. Газодинамічне вдосконалення ступенів активного ти-

пу циліндра високого тиску парової турбіни з використанням просторового про-

філювання лопаток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Волков Юрій Павлович ; Ін-т 

пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного НАН України. — Х., 2012. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0683 А] УДК 621.166 

2717. Гончаренко О. Л. Удосконалення методів розрахунку, моделей і конструк-

цій поверхневих конденсаційних апаратів котельних установок малої і середньої по-

тужності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.14 "Тепл. 

та ядер. енергоустановки" / Гончаренко Олександр Леонідович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-0346 А] УДК 621.039.557 

2718. Гулік В. І. Модель двозонного дослідницького підкритичного ядерного 

реактора, керованого потужним нейтронним генератором : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / 

Гулік Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1101 А]

 УДК 621.039.51 

2719. Дьяконенко К. Ю. Вплив властивостей матеріалу і конструктивних 

особливостей лопаткового апарату ГТД на характеристики його власних коливань : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка 

і міцність машин" / Дьяконенко Костянтин Юрійович ; НАН України, Ін-т пробл. 

машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т"]. 

— Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2012-1484 А]

 УДК 62-135 

2720. Лім Чан Сан. Розробка методу прогнозування характеристик турбіни на 

основі експериментального моделювання газодинамічних процесів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоуста-

новки" / Лім Чан Сан ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 18 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-1207 А] УДК 621.165 

2721. Руденко О. С. Багатопараметрична оптимізація проточних частин осьо-

вих турбін з урахуванням режимів експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Ру-

денко Олексій Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2463 А]

 УДК 62-135 

2722. Сенецький О. В. Підвищення ефективності турбоустановок малої по-

тужності шляхом вдосконалення їх теплових схем та режимів експлуатації : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та 

турбоустановки" / Сенецький Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т пробл. 

машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-0230 А] УДК 621.165 

2723. Тимощук В. М. Динамічна синхронізація дебалансних збудників коли-

вань у вібраційних машинах з плоским рухом робочого органа : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка і міцність ма-

шин" / Тимощук Віктор Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Луц. нац. техн. 

ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 120 пр. — 

[2012-1333 А] УДК 531.395:621.744.47 

2724. Тиньянова І. І. Удосконалення проточної частини радіально-осьової гідро-

турбіни на основі моделювання гідродинамічних характеристик лопатевих систем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. 

машини та гідропневмоагрегати" / Тиньянова Ірина Іванівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-0234 А] УДК 621.224 

2725. Фатєєв О. М. Підвищення технічного рівня гідропневмоагрегатів за ра-

хунок синтезу раціональних схем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Фатєєв Олек-

сандр Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0581 А] УДК 621.224 

2726. Хитряк О. І. Нелінійні коливання та оцінювання міцності рухомих дво-

вимірних гнучких елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка і міцність машин" / Хитряк Ольга Ігорівна ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка", [Акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного М-ва 

оборони України]. — Львів, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-1714 А] УДК 534.12 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  

та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування  

магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

2727. Гаврилюк Р. Б. Теоретичні основи симетричних двошарових схем обмо-

ток електричних машин змінного струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини і апарати" / Гаврилюк Роман Богданович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 

2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (51 назва). — 100 пр. — [2012-0333 А]

 УДК 621.313.333 

2728. Орловський І. А. Синтез автоматизованих електромеханічних систем на 

основі модифікованих рекурентних нейронних мереж : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Орловський Ігор Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т", 

[Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Х., 2012. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—34 (33 назви). — 100 пр. — [2012-0475 А] УДК 621.316.1 
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2729. Сендерович Г. А. Визначення часткової участі суб'єктів у порушенні 

якості електричної енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Сендерович Геннадій Аркадійо-

вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Нац. техн. ун-т "Харків. по-

літехн. ін-т"]. — Донецьк, 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 

100 пр. — [2012-0266 А] УДК 621.315 

2730. Шаповалов Ю. І. Розвиток теорії символьного аналізу лінійних пара-

метричних кіл у частотній області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Шаповалов Юрій Іванович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 29 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 25—27 (31 назва). — 100 пр. — [2012-2309 А] УДК 621.3.011.7 

На ступінь кандидата 

2731. Бабич М. І. Ідентифікація конфігурації проектів зі стохастичним середо-

вищем : (стосовно каскаду малих деривац. гідроелектростанцій) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та 

прогр." / Бабич Михайло Іванович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-1052 А] УДК 621.311.213:627.152.12 

2732. Бандура І. О. Моделі та методи симетрування напруг і компенсації реак-

тивної потужності в розподільних мережах енергопостачальних компаній : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, 

мережі і системи" / Бандура Ірина Олександрівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Луц. нац. 

техн. ун-т]. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 

120 пр. — [2012-2324 А] УДК 621.316.13 

2733. Белякова І. В. Моделювання та розрахунок п'єзотрансформаторів, 

навантажених люмінесцентною лампою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Белякова Ірина 

Володимирівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2012-1053 А] УДК 621.327.2 

2734. Бойко В. А. Випромінювальна рекомбінація в напівпровідниках типу 

А
2
В

6
 і А

3
В

5 
в умовах деформаційних впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бойко Віталій Ана-

толійович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2012-2335 А] 

 УДК 621.315.592 

2735. Бойко В. О. Моделювання елементів теплотехнологічного комплексу 

цукрового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Бойко Володимир Олек-

сандрович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (25 назв). — 120 пр. — [2012-3451 А] УДК 621.311:664.1 

2736. Борохов І. В. Збудники рефлектометричних систем дистанційної діелект-

ричної спектроскопії біологічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Борохов Іван Ва-

лерійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Таврійс. держ. 

агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1406 А] 

 УДК 621.317:57.08 
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2737. Волошко О. В. Підвищення точності керування двомасовою електро-

механічною системою на основі робастних методів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Во-

лошко Олександр Валерійович ; НАН України, Наук.-техн. центр магнетизму техн. 

об'єктів. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-2348 А] УДК 621.3.076.7 

2738. Вороненко Д. І. Прогнозуючі моделі зв'язного споживання енергетичних 

ресурсів для автоматизованого управління регіональними енергосистемами : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація 

процесів керування" / Вороненко Дмитро Іванович ; Нац. техн. ун-т "Харків. полі-

техн. ін-т". — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-1851 А] УДК 621.3.078.3 

2739. Гераскін О. А. Вібродіагностика ушкоджень роторів потужних асин-

хронних двигунів на основі польових математичних моделей : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини і апарати" / Ге-

раскін Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-2353 А] УДК 621.313.333 

2740. Гребенюк А. М. Методи та пристрої захисту при обриві проводів кар'єр-

них розподільних і тягових мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Гребенюк Андрій 

Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 110 пр. — [2012-0697 А] 

 УДК 621.316.9:621.332 

2741. Гусев О. О. Керування трифазними фільтрокомпенсуючими перетво-

рювачами з властивостями адаптивності до характеру навантаження : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. 

перетворювачі електроенергії" / Гусев Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-

т електродинаміки, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3308 А] УДК 621.316.722 

2742. Девятко М. В. Керування компенсаційно-симетрувальними пристроями 

за багатократної несиметрії навантажень в розподільних мережах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і сис-

теми" / Девятко Марина Василівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0711 А] УДК 621.316.1 

2743. Івченков М. В. Удосконалення діагностування колекторів машин пос-

тійного струму в електроприводах системи "генератор-двигун" : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини і апарати" / Ів-

ченков Микола Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", 

[Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-2809 А] УДК 621.313 

2744. Ісаєнко Г. Л. Фазові перетворення в політипах халькогенідних сег-

нетоелектриків-напівпровідників з неспівмірними фазами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ісаєнко 

Галина Леонідівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лаш-

карьова, [Нац. транспорт. ун-т]. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 

100 пр. — [2012-1509 А] УДК 621.315.5 
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2745. Іщук Н. Ф. Енергозберігаюча технологія акумулювання в системі теплопо-

стачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 

теплофізика і пром. теплоенергетика" / Іщук Наталія Федорівна ; Одес. нац. політехн. 

ун-т. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-3109 А] УДК 621.354 

2746. Карпович О. Я. Вентильно-індукторний електропривод компресорів ма-

лих холодильних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Карпович Олег Яковле-

вич ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. держ. акад. холоду]. — Одеса, 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — [2012-3576 А]

 УДК 621.316.7-341 

2747. Ключка К. М. Методи та алгоритми розрахунку перехідних процесів в 

електричних колах на основі інтегральних динамічних моделей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / 

Ключка Костянтин Миколайович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енер-

гетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-3596 А] УДК 621.3.011.7 

2748. Козярський І. П. Фізичні властивості твердих розчинів із стехіометрич-

ними вакансіями на основі сульфіду та селеніду ртуті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелект-

риків" / Козярський Іван Петрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-1946 А]

 УДК 621.315.592 

2749. Костюков В. В. Розробка і використання методу схемних коефіцієнтів 

для аналізу нестаціонарних режимів в електротехнічних системах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Костюков Валентин Вікторович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севасто-

поль, 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 22 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-2409 А] УДК 621.31 

2750. Коцур М. І. Підвищення ефективності системи імпульсного регулювання 

асинхронного двигуна з фазним ротором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Коцур Ми-

хайло Ігорович ; Севастопол. нац. техн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Севасто-

поль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1540 А]

 УДК 621.313.33 

2751. Крюков М. О. Удосконалення метрологічного забезпечення вимірюваль-

них систем з цифровою обробкою сигналів на основі промислових комп'ютерів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стан-

дартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Крюков Михайло Олександрович ; М-во 

енергетики та вугіл. пром-сті України, Севастопол. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті, 

[Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Севастополь, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1188 А] УДК 621.317:004.384 

2752. Купцова К. Ю. Удосконалення системи управління багатодвигунним 

електротехнологічним комплексом приготування високооднорідних сумішей : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. 

комплекси і системи" / Купцова Катерина Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 

нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-2835 А] УДК 621.31 
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2753. Лабзун М. П. Контроль технічного стану опорно-стрижневих ізоляторів 

в процесі експлуатації електрообладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Лабзун Михай-

ло Павлович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2634 А] УДК 621.315.623:621.311 

2754. Літвінов В. В. Оцінка ризику порушення стійкості двигунового наван-

таження при відмовах електрообладнання в підсистемі ЕЕС : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. станції, мережі і си-

стеми" / Літвінов Володимир Валерійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-2424 А] УДК 621.311 

2755. Москвітін Є. С. Методи контролю старіння паперово-просоченої ізоляції 

силових кабелів середньої напруги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу ре-

човин" / Москвітін Євген Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2438 А]

 УДК 621.319 

2756. Нетребський В. В. Оптимізація нормальних режимів електроенергетич-

них систем на засадах принципу найменшої дії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Нетреб-

ський Володимир Васильович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2258 А] УДК 621.311.16 

2757. Олейніченко Н. М. Підвищення якості напруги суднового синхронного 

генератора з використанням парметричної стабілізації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Олейніченко Наталя Миколаївна ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2012. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-2671 А] УДК 621.313.322 

2758. Пальчик А. О. Автономна система енергозабезпечення об'єктів господа-

рювання на основі паливних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Пальчик 

Андрій Олександрович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 

2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3750 А] 

 УДК 621.311.26 

2759. Рябко К. О. Подовження терміну служби акумуляторних батарей манев-

рових тепловозів шляхом удосконалення системи пуску дизеля : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць 

та тяга поїздів" / Рябко Костянтин Олександрович ; Держ. п-во "Держ. н.-д. центр 

залізн. трансп. України", [Укр. держ. акад. залізн. трансп., Держ. вищ. навч. закл. 

"Донец. ін-т залізн. трансп."]. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-2082 А] УДК 621.355:629.421.4 

2760. Савченко В. В. Електротехнологічний комплекс для передпосадкової 

обробки картоплі у магнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Савченко Віталій 

Васильович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-

ня України. — К., 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-2699 А] УДК 621.313.8:631.53.027:635.21 
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2761. Савченко О. А. Оптимізація режимів та вдосконалення методів плав-

лення ожеледі в сільських мережах напругою 6—10 кВ : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 

Савченко Олександр Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", 

[Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка М-ва аграр. політики 

України]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-3808 А] УДК 621.315.17.027.22(1-22) 

2762. Саравас В. Є. Гармонічні спотворення напруг і струмів в електричних 

мережах з вентильними двигунами та асинхронно-вентильними каскадами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі 

і системи" / Саравас Вікторія Євгенівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. 

ун-т", [ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2092 А] УДК 621.311 

2763. Стаценко О. В. Електромеханічні системи з підвищеним співвідношен-

ням "момент-струм" при частотно-струмовому керуванні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та систе-

ми" / Стаценко Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Київ. 

нац. ун-т технологій та дизайну]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-3847 А] УДК 621.313.3-83 

2764. Трубачев А. С. Оцінка термонапруженого стану елементів котлоагрегату 

з метою подовження терміну експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Трубачев Андрій 

Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2131 А] УДК 621.311.25 

2765. Фурса С. Г. Високоефективний електропривод на базі синхронного 

двигуна з постійними магнітами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Фурса Сергій Григорійо-

вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 110 пр. — [2012-0587 А] УДК 621.313.8.07 

2766. Червінська Т. М. Оптимальне керування реактивним навантаженням в 

умовах несиметрії напруг електричних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Червінська 

Тетяна Миколаївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2302 А] 

 УДК 621.311.1:621.319.4 

2767. Черкашина В. В. Моделі та методи оцінки і вибору пріоритетного 

напрямку реконструкції та проектування повітряних ліній 110-750 кВ : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і 

системи" / Черкашина Вероніка Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 

техн. ун-т", [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1727 А] УДК 621.315.1 

2768. Шалілех Шахріяр. Забезпечення електромагнітної сумісності імпульс-

них джерел електроживлення електронної апаратури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі елект-

роенергії" / Шалілех Шахріяр ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 

2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-2171 А] УДК 621.314.58 
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2769. Яцун В. В. Оптичні і електрофізичні властивості монокристалів селеніду 
цинку, легованих залізом та нікелем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Яцун Ва-
лерій Володимирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — [2012-3038 А] УДК 621.315.592 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка.  
Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 

2770. Лихоліт М. І. Підвищення ефективності оптико-електронних систем ди-
станційного зондування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / Лихоліт Микола Іванович ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Казен. п-во спец. приладобудування "Арсенал" 
Держ. косм. агентства України]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—34 
(59 назв). — 100 пр. — [2012-0135 А] УДК 621.384.3 

На ступінь кандидата 

2771. Білик Т. Ю. Структурні, електричні та оптичні властивості пористого 
кремнію для фотоелектричних перетворювачів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Білик Тетяна Юріїв-
на ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 120 пр. — [2012-3439 А] УДК 621.383.51:546.28 

2772. Бухаров С. В. Вдосконалення мікрохвильових пристроїв та методів до-
слідження параметрів діелектричних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / 
Бухаров Сергій Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Дніпропетров. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2012-3466 А] УДК 621.385:537.226 

2773. Ільченко О. М. Радіовимірювальні прилади на основі оптичних перетво-
рювачів із частотним виходом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.11.08 "Радіовимірюв. прилади" / Ільченко Олена Миколаївна ; Вінниц. 
нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(32 назви). — 100 пр. — [2012-1508 А] УДК 621.382 

2774. Максимчук Н. В. Плівки оксиду церію для біосенсорів токсичних речовин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. 
електроніка" / Максимчук Наталія Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 
100 пр. — [2012-2845 А] УДК 621.382/.383 

2775. Мельничук А. О. Методи та ультразвукові засоби оброблення зобра-
жень для оцінювання діагностичних параметрів жовчовидільної системи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади 
і системи" / Мельничук Андрій Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 
2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3150 А] 

 УДК 621.386.029.63:616.36-008.8 
2776. Перегудов О. М. Моделювання фізичних процесів формування аналітич-

ного сигналу секторних магнітних та часопролітних мас-спектрометрів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, 
елементів і систем" / Перегудов Олег Миколайович ; Сум. держ. ун-т, [Ін-т приклад. 
фізики НАН України]. — Суми, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2012-0064 А] УДК 621.384.8:53.083 
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2777. Працюк Б. Б. Фільтри НВЧ на складених діелектричних резонаторах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. 

електроніка" / Працюк Борис Борисович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3782 А]

 УДК 621.382 

2778. Тішкін С. С. Комбіноване високочастотне фокусування в каналах лінійних 

прискорювачів іонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. частинок" / Тішкін Сергій Сергійович ; Нац. 

наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2012-2491 А] УДК 621.384.6 

2779. Федяй А. В. Електронний транспорт та квантово-розмірні ефекти в резо-

нансно-тунельному діоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Федяй Артем Васильович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-1000 А] УДК 621.382 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь доктора 

2780. Пономаренко М. М. Методи оцінювання візуальної якості та подібності 

цифрових зображень для засобів телекомунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби теле-

комунікацій" / Пономаренко Микола Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—29 

(39 назв). — 100 пр. — [2012-3776 А] УДК 621.396.9:004.383 

2781. Продеус А. М. Теоретичне обґрунтування й практична реалізація цифро-

вих гідролокаційних систем класифікації сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / Про-

деус Аркадій Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 

2012. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (45 назв). — 100 пр. — [2012-2063 А]

 УДК 621.391:681.883.77 

2782. Сайко В. Г. Методи та засоби підвищення ефективності функціонування 

мереж цифрового радіозв'язку по багатопроменевим каналам : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та ме-

режі" / Сайко Володимир Григорович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — 

К., 2012. — 29 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—26 (60 назв). — 100 пр. — [2012-1311 А]

 УДК 621.396.967.2 

На ступінь кандидата 

2783. Алі Салем Алі. Потокові моделі та метод балансування черг на маршру-

тизаторах мультисервісних телекомунікаційних мереж : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 

Алі Салем Алі ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1363 А] УДК 621.391 

2784. Андрушко Ю. В. Метод активного управління чергою вузла транспорт-

ної телекомунікаційної мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Андрушко Юрій Володи-

мирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2322 А] УДК 621.391 
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2785. Бойко Д. О. Метод оптимізації цифрових систем передачі за критерієм 
мінімуму ймовірності помилки передачі при обмеженні на пікову потужність і 
впливі процесу синхронізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Бойко Денис Олексан-
дрович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2012-1787 А] УДК 621.396 

2786. Бондарчук А. П. Оптимізація параметрів конвергентної мережі на базі 
методу робочих характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Бондарчук Андрій Пет-
рович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (30 назв). — 100 пр. — [2012-1403 А] УДК 621.396.662 

2787. Булгач С. В. Поліпшення надійності функціонування систем мобільного 
радіозв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Те-
лекомунікац. системи та мережі" / Булгач Сергій Вікторович ; Держ. ун-т інформ.-ко-
мунікац. технологій. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2012-3463 А] УДК 621.395.721.5 

2788. Бухан Д. Ю. Розвиток методів аналізу та синтезу сигналів з компактним 
спектром : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Ра-
діотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Бухан Дмитро Юрійович ; Одес. нац. 
акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 120 пр. — [2012-2935 А] УДК 621.391.24 

2789. Валуйський С. В. Метод підвищення пропускної здатності епізодичних 
радіомереж з управлінням положенням телекомунікаційних аероплатформ : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. 
системи та мережі" / Валуйський Станіслав Вікторович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (25 назв). 
— 120 пр. — [2012-1416 А] УДК 621.396.946 

2790. Волох А. В. Вдосконалення методів обробки сигналів систем радіоакус-
тичного зондування атмосфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Волох Андрій Вікторович ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2012-2347 А] УДК 621.396.96:621.391.8 

2791. Гайдаманчук В. А. Підвищення показників якості синхронізації су-
часних мереж мобільного зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Гайдаманчук Вік-
тор Авксентійович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2012. — 23 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2012-2783 А] УДК 621.395.721.5.072 

2792. Давидов В. С. Методика підвищення ефективності системи управління 
космічними апаратами шляхом використання морського пункту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / 
Давидов Володимир Семенович ; Держ. п-во "Центр. НДІ навігації і упр.", [Київ. 
держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного]. — К., 2012. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1464 А] 

 УДК 621.396:629.564.7 
2793. Залевський О. П. Підвищення ефективності імпульсно-доплерівських 

РЛС в умовах інтенсивної радіопротидії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Залевський Олек-
сій Павлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Х., 
2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2383 А] 

 УДК 621.391.8 
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2794. Зіяд Тарік Вадіа. Підвищення якості зв'язку у системах WiMAX з MIMO 

в умовах багатопроменевої інтерференції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Зіяд Тарік 

Вадіа ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0734 А] УДК 621.396 

2795. Іванько К. О. Розпізнавання образів низькоамплітудних компонент 

електрокардіосигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Іванько Катерина Олегівна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2012-0397 А] УДК 621.391:616.12-073.7 

2796. Карпова Л. В. Метод підвищення роздільної здатності радіолокаційних 

систем на основі алгоритму кореляційного оцінювання суміші ехо-сигналів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та 

телевіз. системи" / Карпова Леся Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 

2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

[2012-1515 А] УДК 621.396.96 

2797. Колісник К. В. Радіотехнічні системи охорони периметрів територіаль-

но-розподілених об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Колісник Костянтин Васильович ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-1862 А] УДК 621.396 

2798. Копитова О. О. Методи управління надійністю надання послуг в  

мультисервісних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Копитова Олена Олександрів-

на ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-3621 А] УДК 621.397 

2799. Кукуш В. Д. Удосконалення метеорної радіотехнічної системи моніто-

рингу динамічних параметрів атмосфери Землі за сигналами телевізійного мовлен-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіо-

техн. та телевіз. системи" / Кукуш Віталій Дмитрович ; Харків. нац. ун-т радіоелект-

роніки. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-1973 А] УДК 621.396.96:551.508 

2800. Кумсія М. С. М. Компактний модифікований метод припасовування для 

аналізу та параметричного синтезу кіл з конденсаторами, що перемикаються : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та 

телевіз. системи" / Майкл С. М. Кумсія ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 110 пр. — 

[2012-0830 А] УДК 621.372.062.011.73 

2801. Лєнков Є. С. Підвищення інформаційної здатності радіотехнічних систем 

пасивної локації джерел радіовипромінювань на основі алгоритмів просторово-часо-

вої та спектральної обробки сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Лєнков Євген Сергійо-

вич ; Хмельниц. нац. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1559 А] УДК 621.396.96 

2802. Литовченко Д. М. Удосконалення методу визначення координат мало-

розмірних повітряних об'єктів у радіотехнічних системах з урахуванням просторово-

часових характеристик надширокосмугових антенних решіток : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. си-
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стеми" / Литовченко Дмитро Михайлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Харків. 

ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба]. — Х., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-1205 А] УДК 621.396.677 

2803. Марков В. І. Настроювання та контроль технічного стану ФАР з 

урахуванням конструктивних особливостей антен : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / 

Марков Василь Іванович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-3687 А] УДК 621.396.67 

2804. Міночкін Д. А. Метод вибору параметрів системи МІМО при впливі 

міжстільникових завад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Міночкін Дмитро Анатолійович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-0061 А] УДК 621.396.6:621.391.8 

2805. Мохамед Хассан Хессайн Алі. Розвиток методів оцінки спотворень зоб-

раження у відеотрактах цифрового телебачення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Мохамед 

Хассан Хессайн Алі ; Держ. служба спец. зв'язку та захисту інформації України, 

Адмін. держ. служби спец. зв'язку та захисту інформації України, Одес. нац. акад. 

зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-3154 А] УДК 621.397.3:621.377.6 

2806. Мужицька Н. В. Експрес-діагностика на основі дискретного вейв-

лет-аналізу пульсограм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Мужицька Наталія Віталіївна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2012. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1601 А] 

 УДК 621.391 

2807. Науменко В. В. Завадостійкі біспектрально-організовані методи модуляції 

в сучасних цифрових системах зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / 

Науменко Вікторія Володимирівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-3724 А] УДК 621.396.2 

2808. Осама Турабі. Антенні системи станцій радіоконтролю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. систе-

ми" / Осама Турабі ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-1616 А] УДК 621.396.674 

2809. Перекрестов І. С. Демодуляція в радіоканалах зі змінними параметрами 

на основі розімкнених систем фазової синхронізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Пере-

крестов Ігор Сергійович ; Держ. служба спец. зв'язку та захисту інформації України, 

Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 125 пр. — [2012-3173 А] УДК 621.391.812.072.9 

2810. Періг В. М. Науково-методичне забезпечення експертизи телекомуніка-

ційних систем спеціального призначення в умовах невизначеності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та 

засоби телекомунікації" / Періг Володимир Михайлович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Тер-

нопіл. нац. екон. ун-т]. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2679 А] УДК 621.391 
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2811. Погурельський О. С. Задача комплексної обробки інформації глобаль-

ної навігаційної супутникової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Погурельський Олексій 

Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-1282 А] УДК 621.396.9 

2812. Самер Мохамед Мустафа Аввад. Оптимізація транспортних мереж і їх 

навантаження у системах мобільного зв'язку наступного покоління : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Самер Мохамед Мустафа Аввад ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2012-0027 А] 

 УДК 621.321 

2813. Свид І. В. Методи підвищення завадостійкості каналів передачі інфор-

мації запитальних систем спостереження повітряного простору : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. си-

стеми" / Свид Ірина Вікторівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3815 А] 

 УДК 621.396.967.2 

2814. Сорокін О. Ю. Підвищення ефективності використання радіосигналів з 

розширеним спектром в системах передачі даних : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Со-

рокін Олександр Юрійович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2012. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0970 А] 

 УДК 621.396.21 

2815. Стецюк В. І. Покращення віброчастотної стабільності автогенераторних 

п'єзорезонансних пристроїв в режимі багаточастотного збудження кварцового резо-

натора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіо-

техн. пристрої та засоби телекомунікації" / Стецюк Віктор Іванович ; Хмельниц. нац. 

ун-т. — Хмельницький, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-2714 А] УДК 621.396.61 

2816. Хрущак С. В. Векторне квантування параметрів сигналу при ущільненні 

мовлення в комп'ютерних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Хрущак Сергій 

Вікторович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2731 А] УДК 621.39 

2817. Шестопалов С. В. Принципи створення інтелектуальної надбудови в 

NGN : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Те-

лекомунікац. системи та мережі" / Шестопалов Сергій Вікторович ; Держ. ун-т ін-

форм.-комунікац. технологій, [Держ. вищ. навч. закл. "Одес. держ. акад. холоду"]. — 

К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 

120 пр. — [2012-2755 А] УДК 621.391 

2818. Шпилька О. О. Метод сумісного декодування згорткових кодів і оці-

нювання параметрів багатопроменевого каналу зв'язку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телеко-

мунікацій" / Шпилька Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 

110 пр. — [2012-1028 А] УДК 621.396.4 

2819. Яремко І. М. Оптимізація серверного комплексу дата-центру телеко-

мунікаційної мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Яремко Ігор Миколайович ; 

Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій, [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. 

ун-т"]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-1758 А] УДК 621.391 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин і турбін) 

На ступінь кандидата 

2820. Гогоренко О. А. Вдосконалення систем охолодження дизельних двигунів 

магістральних тепловозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Гогоренко Олексій Анатолійович ; 

Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2571 А] 

 УДК 621.43.041.6-71:629.424.1 

2821. Добровольський В. В. Енергозберігаюча технологія підготовки високо-

в'язких палив малообертових двигунів внутрішнього згоряння : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установ-

ки" / Добровольський Валерій Валерійович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3528 А] 

 УДК 621.431.03:662.6 

2822. Крушневич С. П. Дослідження енергетичної ефективності теплових 

циклів газотурбінних установок газотранспортної системи України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. 

теплоенергетика" / Крушневич Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т газу. — К., 

2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0057 А] 

 УДК 621.438 

2823. Кузьменко А. П. Покращення показників малолітражного газового 

двигуна з іскровим запалюванням за рахунок вибору параметрів, що визначають 

процес згоряння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 

"Двигуни та енерг. установки" / Кузьменко Анатолій Петрович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3642 А] УДК 621.433.05 

2824. Меркулов В. М. Підвищення надійності та ресурсу робочих лопаток 

турбін за рахунок раціонального вибору параметрів їх поличного бандажування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка і 

міцність машин" / Меркулов Вячеслав Михайлович ; НАН України, Ін-т пробл. 

міцності ім. Г. С. Писаренка, [Держ. п-во "Запоріз. машинобуд. конструктор. бюро 

"Прогрес" ім. акад. О. Г. Івченка "Держ. концерну "Укроборонпром"]. — К., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1233 А] 

 УДК 621.438.62-226 

2825. Нікітін С. В. Прогнозування характеристик підшипників кочення зі ста-

левими та керамічними кульками у складі опорних вузлів роторів газотурбінних 

двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Дви-

гуни та енерг. установки" / Нікітін Сергій Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2012-1259 А] 

 УДК 621.452.3-253:621.822.6 

2826. Петренко В. Г. Поліпшення ефективних та екологічних показників авто-

мобільних ДВЗ шляхом застосування трипаливної бензогазової технології : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 

установки" / Петренко Валерій Георгійович ; Нац. транспорт. ун-т, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-0491 А] УДК 621.43:629.33 
2827. Письменний Д. М. Теплообмін та гідродинаміка в каналі з мікроореб-

ренням стосовно охолодження вхідних кромок лопаток газових турбін : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і 
пром. теплоенергетика" / Письменний Дмитро Миколайович ; НАН України, Ін-т 
техн. теплофізики. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 110 пр. 
— [2012-2450 А] УДК 621.438-226:536.24 

2828. Рудко В. В. Підвищення працездатності компресорних станцій на основі 
діагностування стану газоперекачувальних агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. трансп., 
нафтогазосховища" / Рудко Володимир Васильович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 
100 пр. — [2012-0941 А] УДК 621.452.3:621.643 

2829. Хассан Саді Ібрахім. Багатофункціональні сонячні системи теплохоло-
допостачання і кондиціювання повітря для Іракського Курдистану : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. 
теплоенергетика" / Хассан Саді Ібрахім ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса, 2012. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1713 А]
 УДК 621.472 

621.5 Пневмоенергетика, машини та інструменти.  
Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

2830. Гурський О. О. Автоматизація холодильної турбокомпресорної установ-
ки на базі системи координуючого керування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Гурський 
Олександр Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. держ. акад. холоду]. — 
Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 110 пр. — 
[2012-0709 А] УДК 621.57 

2831. Далаков П. І. Визначення конструктивних особливостей і робочих ха-
рактеристик термоакустичного генератора холоду : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, 
системи кондиціонування" / Далаков Петро Іванович ; Одес. держ. акад. холоду. — 
Одеса, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — 
[2012-2368 А] УДК 621.56/.59 

2832. Дехтярук Р. І. Термоелектричне охолодження теплонапружених елементів 
електроніки та оптоелектроніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціону-
вання" / Дехтярук Роман Іванович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2012. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-6861 А] 

 УДК 621.565 
2833. Копитін О. В. Ефективні комплекси, використовуючи природний газ, 

для виробництва діоксид вуглецю, азоту та електроенергії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. 
техніка, системи кондиціювання" / Копитін Олексій Валерійович ; Одес. держ. акад. 
холоду. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2012-2622 А] УДК 621.594 
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2834. Костенюк В. В. Підвищення ефективності полімерних сонячних колек-

торів та систем тепло-холодопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи 

кондиціонування" / Костенюк Віталій Валентинович ; Одес. держ. акад. холоду. — 

Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 110 пр. — [2012-

0428 А] УДК 621.565:690.92 

2835. Легошин Д. В. Енергетична ефективність автономної вітроелектроуста-

новки зі стабілізацією частоти обертання ротора за умов косого обдування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання 

відновлюв. видів енергії" / Легошин Денич Валерійович ; НАН України, Ін-т 

відновлюв. енергетики, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. 

ін-т"]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-2419 А] УДК 621.548:621.311.24 

2836. Фендьо О. М. Обґрунтування параметрів та конструкцій струминних за-

хоплювачів пристроїв завантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Фендьо 

Олена Миколаївна ; Сум. держ. ун-т, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — 

Суми, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2012-2724 А]

 УДК 621.542:621.86.062 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

2837. Лаухін Д. В. Теоретичні основи формування субструктури, структури і 

властивостей товстолистового прокату з низьковуглецевих мікролегованих 

будівельних сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. д-ра техн. наук : 

спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Лаухін Дмитро Вячеславович ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2012. — 32 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (50 назв). — 100 пр. — [2012-1557 А] 

 УДК 621.77:669.15-194 

2838. Смирнов І. В. Багатофункціональні плазмові покриття на основі порош-

кових сумішей з нанорозмірними складовими та порошків плакованих вакуумно-

дуговим методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Смирнов Ігор Воло-

димирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 37 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (45 назв). — 100 пр. — [2012-2107 А]

 УДК 621.793.74 

На ступінь кандидата 

2839. Бєляєв С. М. Теоретичне обґрунтування і розробка технології пресу-

вання біметалевих алюмінієво-магнієвих виробів з прогнозованим розподілом шарів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і 

машини оброб. тиском" / Бєляєв Сергій Михайлович ; Нац. металург. акад. України. 

— Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-2536 А] УДК 621.777 

2840. Васильєв А. О. Удосконалення технології виробництва холоднокатаних 

штаб для зниження потовщень кінцевих ділянок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини оброб. тиском" / Ва-

сильєв Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасо-
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ва, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2012-1849 А] 

 УДК 621.771.2.065 

2841. Волков Д. А. Удосконалення технології економнолегованого наплавлен-

ня зносостійкого сплаву з використанням порошкового дроту : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 

процеси і технології" / Волков Дмитро Анатолійович ; Донбас. держ. машинобудів. 

акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2012-0680 А] УДК 621.791.92 

2842. Дерябкіна Е. С. Підвищення якості відновлених деталей засобів транс-

порту нанесенням покриттів інтегрованим газополуменевим напиленням : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та 

ремонт засобів трансп." / Дерябкіна Евгенія Станіславівна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-3524 А] УДК 621.793.7:621.81-049.32 

2843. Карпеченко А. А. Розробка технології електродугового напилення ком-

позиційних покриттів з використанням порошкових матеріалів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 

технології" / Карпеченко Антон Анатолійович ; Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2012. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—25 

(24 назви). — 110 пр. — [2012-1146 А] УДК 621.793.7 

2844. Клочко О. Ю. Підвищення експлуатаційних властивостей валків з висо-

кохромистого чавуну легуванням та термічною обробкою : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Клочко Оксана 

Юріївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 120 пр. — [2012-3595 А] УДК 621.771.073 

2845. Коренко М. Г. Вдосконалення технології гарячої прокатки сортових 

смугових і стрічкових заготовок на основі розвитку методів їх автоматизованого 

розрахунку і проектування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.05 "Процеси і машини оброб. тиском" / Коренко Марина Георгіївна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. 

техн. ун-т"]. — Луганськ, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 

100 пр. — [2012-2623 А] УДК 621.771.06 

2846. Кочергін Ю. А. Удосконалювання спеціалізованих переналагоджуваних 

згинальних штампів в умовах дискретно-нестабільних програм випуску виробів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і 

машини оброб. тиском" / Кочергін Юрій Анатолійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т", [Держ. п-во "Харків. НДІ технології машинобуд. Агентства держ. 

майна України"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2012-2830 А] УДК 621.777.01 

2847. Кубіч В. І. Підвищення зносостійкості трибоз'єднань колінчастого валу 

ДВЗ фрикційним формуванням покриття в галієво-індієвому середовищі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування 

в машинах" / Кубіч Вадим Іванович ; Нац. авіац. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — 

К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1544 А]

 УДК 621.793:621.824.32 
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2848. Маковська А. В. Структуроутворення та властивості продуктів розпаду 

пересиченого аустеніту маловуглецевих мікролегованих будівельних сталей : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Маковська Алла Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. 

держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3144 А] УДК 621.77:669.15-194 

2849. Мосьпан Н. М. Теоретичні та експериментальні основи інтенсифікації 

маршрутів багаторазового волочіння за наявності кручення сталевого низьковугле-

цевого дроту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 05.03.05 "Процеси і машини оброб. тиском" / Мосьпан Наталія Миколаївна ; 

Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2856 А] УДК 621.778 

2850. Олійник О. І. Підвищення ефективності і безпеки ремонту дуговим зва-

рюванням магістральних газопроводів в умовах експлуатації : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 

технології" / Олійник Олег Ігорович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Па-

тона. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 1 20 пр. — 

[2012-1611 А] УДК 621.791.75 

2851. Петрушинець Л. В. Дифузійне зварювання алюміниду титану через 

проміжні наношаруваті прошарки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Петруши-

нець Лідія Вячеславівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т 

електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 150 пр. — [2012-1629 А] УДК 621.791.6 

2852. Пороховський Ю. В. Розрахунково-експериментальне визначення 

напружень і прогнозування залишкового ресурсу оболонкових машинобудівних  

конструкцій зі зварними з'єднаннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Пороховський Юрій Васильович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-2879 А] УДК 621.791/.792 

2853. Скляр В. О. Розвиток теорії та технології деформування безперервноли-

тих сортових заготовок на стадії кристалізації та їх наступної прокатки у прямокут-

них калібрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 05.03.05 "Процеси і машини оброб. тиском" / Скляр Віталій Олександрович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3212 А] УДК 621.771.25 

2854. Столбовий В. О. Структура і фізико-механічні властивості вакуумно-

дугових наноструктурних Ті-N i Mo-N покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Столбовий В'яче-

слав Олександрович ; НАН України, Ін-т електрофізики та радіац. технологій, [Нац. 

наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2112 А] УДК 621.793:539.61 

2855. Стріченко С. М. Удосконалення технологій та обладнання процесів 

обробки металів тиском, які використовуються при безперервному литті сортових 

заготовок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.05 

"Процеси і машини оброб. тиском" / Стріченко Сергій Михайлович ; Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2715 А] УДК 621.771 
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2856. Халайджі В. В. Наукове обґрунтування параметрів обладнання для гру-

пового пакування харчових продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / 

Халайджі Вероніка Валеріївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (28 назв). — 100 пр. — [2012-1710 А]

 УДК 621.798.43:664 

2857. Хромов О. В. Аналіз динаміки робочого процесу намотувальних верстатів 

з урахуванням розсіяння енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка і міцність машин" / Хромов Олег Володимирович ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Х., 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2730 А] 

 УДК 621.778.6.01 

2858. Шрам О. А. Іонно-плазмова обробка поверхні скла при атмосферному 

тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зва-

рювання та спорідн. процеси і технології" / Шрам Олександр Анатолійович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К., 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2012-0158 А] 

 УДК 621.365:666.1.05 

2859. Яриза-Стеценко А. В. Вдосконалення технології дугового наплавлення 

шару змінного хімічного складу легуванням його з флюсу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 

технології" / Яриза-Стеценко Альбіна Василівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., 

[ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2012. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2012-1038 А] УДК 621.791.92 

621.8 Деталі машин. Витратні матеріали.  

Кріпильні вироби. Змащування 

На ступінь доктора 

2860. Кириченко І. Г. Принципи ефективного формування модульних буді-

вельних і дорожніх машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Кириченко Ігор 

Георгійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2012. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 30—34 (47 назв). — 100 пр. — [2012-1152 А] УДК 621.878 

2861. Чальцев М. М. Розвиток теоретичних основ аеродинамічного розрахун-

ку та проектування пневмотранспортних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.12 "Пром. трансп." / Чальцев Михайло Мико-

лайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 

нац. техн. ун-т"]. — Луганськ, 2012. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (50 назв). — 

100 пр. — [2012-3002 А] УДК 621.867.82 

2862. Яглінський В. П. Системна методологія підвищення технічного рівня 

промислових роботів і платформ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Яглінський Віктор Петрович ; Одес. нац. 

політехн. ун-т. — Одеса, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—38 (36 назв). — 

100 пр. — [2012-2194 А] УДК 621.865.8 

На ступінь кандидата 

2863. Великодний Д. О. Закономірності зношування прямих та зворотних кон-

струкцій трібосистем з керованими тепловими потоками : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / 

Великодний Денис Олександрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1422 А] 

 УДК 621.891 

2864. Дзюбик Л. В. Вплив податливості опор на міцність великогабаритних 

обертових агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Дзюбик Людмила Володимирівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1473 А] УДК 621-25 

2865. Диня В. І. Підвищення ефективності виготовлення деталей приводних 

механізмів односторонньої дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Диня Володимир Іванович ; Терно-

піл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 

150 пр. — [2012-0718 А] УДК 621.81-8 

2866. Кириченко В. В. Синтез і властивості екологічно безпечних мастильних 

матеріалів з технічних олій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

спец. 02.00.13 "Нафтохімія та вуглехімія" / Кириченко Вадим Вікторович ; НАН 

України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії, [Нац. ун-т харч. технологій]. — К., 2012. 

— 19 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 120 пр. — [2012-1151 А]

 УДК 621.892.012 

2867. Кириченко О. С. Вдосконалення методу розрахунку і конструювання 

гвинтоканавочних підп'ятників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Кириченко Олександр Сер-

гійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — 

Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3584 А] УДК 

621.822.2 

2868. Марчук І. В. Технологічне забезпечення параметрів якості поверхонь 

обертання кілець роликопідшипників на операціях механічного оброблення : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія 

машинобуд." / Марчук Ірина Вікторівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, 

[Луц. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0846 А] УДК 621.822 

2869. Нестеренко В. В. Вплив підкріплюючих кілець на міцність барабану 

лебідки як циліндричної оболонки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.05.05 "Підйом.-транспорт. машини" / Нестеренко Вікторія Ва-

лентинівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2011. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—

21 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2257 А] УДК 621.874 

2870. Похильчук І. О. Підвищення герметичності торцевих ущільнень відве-

денням робочого середовища від пари тертя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Похильчук Ігор Олександро-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористуван-

ня]. — Львів, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (33 назви). — 100 пр. — 

[2012-1872 А] УДК 621.824-762.6 

2871. Туриця Ю. О. Триботехнічні параметри контакту тертя в умовах дина-

мічного навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Туриця Юлія Олександрівна ; Нац. 

транспорт. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-2135 А] УДК 621.891 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки.  

Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

2872. Шведчикова І. О. Наукові основи системного проектування магнітних 

сепараторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. 

машини й апарати" / Шведчикова Ірина Олексіївна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Ми-

хайла Остроградського, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Кременчук 

(Полтав. обл.), 2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (30 назв). — 100 пр. — 

[2012-2747 А] УДК 621.928.8 

2873. Шейко М. М. Побудова стохастичної теорії процесу алмазної правки 

абразивних кругів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Шейко Максим 

Миколайович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 

2012. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (35 назв). — 100 пр. — 

[2012-2750 А] УДК 621.922 

На ступінь кандидата 

2874. Агу Коллінз Агу. Підвищення ефективності алмазно-іскрового шліфу-

вання твердих сплавів шляхом застосування технології мінімального змащування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 

мех. оброб., верстати та інструменти" / Агу Коллінз Агу ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 100 пр. 

— [2012-2762 А] УДК 621.923 

2875. Биков В. В. Забезпечення геометричної точності та шорсткості поверхні 

гальмівного диска автомобіля при його обробці на токарному мобільному обладнанні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія 

машинобуд." / Биков Валерій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. 

ун-т". — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-2538 А] УДК 621.9.011 

2876. Буленков Є. О. Вдосконалення технологічного і структурного забезпе-

чення багатономенклатурних роторних систем для виготовлення кріпильних виробів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Техно-

логія машинобуд." / Буленков Євген Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 

нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-2551 А] УДК 621.9.06-52 

2877. Кондрат Г. Г. Підвищення зносостійкості інструментів із швидкорізаль-

ної сталі за рахунок плівкових покриттів з різними адгезійними властивостями : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. 

оброб., верстати та інструменти" / Кондрат Ганна Георгіївна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2824 А] УДК 621.91.01 

2878. Литвин Р. В. Закономірністі формування твердих зносостійких електроіскро-

вих покриттів короткими високочастотними імпульсами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Литвин Роман 
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Валерійович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 

2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 130 пр. — 

[2012-0809 А] УДК 621.9.048 
2879. Мосьпан Д. В. Удосконалення технології формозміни плоских листових 

деталей із прямолінійним рифтом методами гнуття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини оброб. тиском" / 
Мосьпан Денис Владиславович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Кре-
менчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Луганськ, 2012. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2012-2024 А] УДК 621.981 

2880. Некрасов С. С. Підвищення ресурсу твердосплавних кінцевих фрез при 
обробці ливарних сталей аустенітного класу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / 
Некрасов Сергій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Сум. 
держ. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2012-3158 А] УДК 621.914.025.7 

2881. Новіков П. А. Підвищення точності формоутворення внутрішніх різьб 
М3...М6 в деталях із алюмінієвих сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / 
Новіков Павло Анатолійович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-2037 А] 

 УДК 621.923 
2882. Хагерізаде Рудан Мейсам. Підвищення якості функціональних газотер-

мічних покриттів лазерним термоциклуванням : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Хагерізаде Рудан 
Мейсам ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 120 пр. — [2012-2300 А] УДК 621.9.048 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  
родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

2883. Круковський О. П. Наукові основи технології опорно-анкерного 
кріплення гірничих виробок вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Кру-
ковський Олександр Петрович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Поля-
кова. — Дніпропетровськ, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (45 назв). 
— 120 пр. — [2012-3639 А] УДК 622.28 

2884. Ступнік М. І. Наукові основи формування стійкого стану порушеного 
фазово-неоднорідного масиву при підземній розробці крутоспадних рудних покладів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. 
розробка родовищ корис. копалин" / Ступнік Микола Іванович ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Нац. гірн. ун-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т"]. — Дніпропет-
ровськ, 2012. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (34 назви). — 100 пр. — [2012-
1687 А] УДК 622.272:622.646 

2885. Яким Р. С. Науково-прикладні засади підвищення довговічності триша-
рошкових бурових доліт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.05.12 "Машини нафт. і газ. пром-сті" / Яким Роман Степанович ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 36 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 27—33 (63 назви). — 100 пр. — [2012-2195 А] УДК 622.24.051 
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На ступінь кандидата 

2886. Вівчаренко О. В. Обґрунтування параметрів підвищення стійкості виїм-
кових виробок із застосуванням податливої рамно-анкерної системи : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родо-
вищ корис. копалин" / Вівчаренко Олександр Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 120 пр. — [2012-1075 А] УДК 622.281.74.023.4 

2887. Горєлкін А. А. Закономірності буріння вертикальних свердловин вели-
кого діаметру у шаруватому породному масиві : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Горєлкін Анатолій 
Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Публіч. АТ "Держ. холдинг. 
компанія "Спецшахтобуріння"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 120 пр. — [2012-2229 А] УДК 622.243.2 

2888. Гребенюк С. Д. Обґрунтування технології відновлення та підвищення 
стійкості заглиблених і підземних споруд в зонах інтенсивної фільтрації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. 
механіка" / Гребенюк Сергій Дмитрович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 
ім. М. С. Полякова. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2012-0698 А] УДК 622.262.023-112.3:622.794.2 

2889. Кашубіна Ю. Б. Економічна оцінка та управління ритмічністю діяль-
ності гірничорудних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кашубіна Юлія Богданівна ; ДВНЗ 
"Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3330 А] УДК 622.012:005.6 

2890. Кириченко В. Я. Наукові основи підвищення стійкості виробок високо-
ресурсним кріпленням в геодинамічних зонах очисної виїмки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ ко-
рис. копалин" / Кириченко Володимир Якович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. 
ун-т", [ТОВ "Захід.-Донбас. наук.-вироб. центр "Геомеханіка"]. — Дніпропетровськ, 
2012. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (40 назв). — 120 пр. — [2012-2238 А]
 УДК 622.28.042 

2891. Ковальова І. В. Електротехнічний комплекс шахтної дільниці з функ-
цією двобічного знеструмлення при виникненні аварійного стану : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 
системи" / Ковальова Інна Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. 
ун-т". — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — 
[2012-1940 А] УДК 622.012.2:621.316 

2892. Мартинюк М. В. Розробка конструкції свердловинного заряду для ефек-
тивної уступної відбійки порід на залізорудних кар'єрах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. 
копалин" / Мартинюк Максим Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. 
нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3354 А] УДК 622.271 

2893. Мороз Л. Б. Удосконалення технологій застосування поверхнево-актив-
них систем для збільшення нафтовилучення на завершальній стадії розробки родо-
вищ : (на прикл. родовищ Передкарпаття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.15.06 "Розробка нафт. та газ. родовищ" / Мороз Леся 
Богданівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2012. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0873 А] 

 УДК 622.276.64(477.8) 
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2894. Палєйчук М. М. Обґрунтування параметрів підвищення стійкості гори-

зонтальних виробок в інтенсивно тріщинуватих породах глибоких шахт : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. 

буд-во" / Палєйчук Микола Миколайович ; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ 

(Луган. обл.), 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — 

[2012-3749 А] УДК 622.28.042 

2895. Пасинович Т. Б. Підвищення довговічності шарошкових доліт оснаще-

них вставними твердосплавними зубками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. і газ. пром-сті" / Пасинович Тарас 

Богданович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-1622 А] 

 УДК 622.24.051 

2896. Перегудов В. В. Підвищення ефективності підривних робіт в складних 

гірничо-геологічних умовах залізорудних родовищ : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. копа-

лин" / Перегудов Володимир Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. 

ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-3374 А] УДК 622.235:622.271 

2897. Прокопенко О. В. Планування формування породних відвалів з 

урахуванням порядку відробки вугільних пластів з метою їх раціонального викори-

стання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.01 

"Маркшейдерія" / Прокопенко Олена Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. 

ун-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). — 120 пр. — [2012-3786 А] 

 УДК 622.271.4:622.14 

2898. Прокопюк О. М. Фізико-механічне обґрунтування параметрів процесу 

видобутку і комплексної переробки мідевмісних туфів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Прокопюк 

Олег Миколайович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, [Нац. 

ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 120 пр. — [2012-0499 А] УДК 622.277 

2899. Радул В. О. Обґрунтування параметрів безціликової підготовки крутих 

вугільних пластів на глибинах понад тисячу метрів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копа-

лин" / Радул Вадим Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Держ. 

п-во "Донбас. н.-д. і проект.-конструктор. вугіл. ін-т М-ва енергетики та вугілля 

України]. — Дніпропетровськ, 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 120 пр. — [2012-2271 А] УДК 622.224 

2900. Руссіян С. А. Обмеження впливу комутаційних процесів на функціо-

нування засобів захисту від витоку струму на землю в електротехнічному комплексі 

шахтної дільниці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Руссіян Станіслав Анатолійо-

вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2697 А] 

 УДК 622.012.2:621.311.1 

2901. Сметана С. М. Удосконалення технологій відвалоутворення для змен-

шення інтенсивності дефляції з поверхонь зовнішніх відвалів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Сметана Сер-
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гій Миколайович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. 

післядиплом. освіти та упр., [Ін-т пробл. природокористування та екології НАН 

України]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 120 пр. 

— [2012-2472 А] УДК 622.271.4:502.17 
2902. Стефанишин О. І. Прогнозування та підвищення ресурсу редукторів 

верстатів-гойдалок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 
[спец.] 05.05.12 "Машини нафт. і газ. пром-сті" / Стефанишин Оксана Іванівна ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2012-3224 А] УДК 622.276:621.671 

2903. Чебенко Ю. М. Розробка способів управління дробленням гірських 
порід шляхом регулювання питомої енергії вибуху : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Чебенко Юрій 
Миколайович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук 
(Полтав. обл.), 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 110 пр. — 
[2012-3003 А] УДК 622.235.5 

2904. Шмандровський Л. Є. Підвищення довговічності опор шарошкових буро-
вих доліт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.12 "Ма-
шини нафт. і газ. пром-сті" / Шмандровський Любомир Євстахійович ; Івано-Франків. 
нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-0628 А] УДК 622.24.051 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  

та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь кандидата 

2905. Дацюк А. В. Прогнозування режимів роботи газотранспортних систем з 
урахуванням енерговитрат на транспорт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Дацюк 
Андрій Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Фран-
ківськ, 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3092 А]
 УДК 622.691.4 

2906. Ксенич А. І. Прогнозування пропускної здатності та гідравлічної енерго-
витратності поліетиленових газових мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Ксенич 
Андрій Іванович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 
2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3130 А] 

 УДК 622.691.4 
2907. Курганов І. Д. Автоматизація процесів керування стрічковим конвеєром 

транспортування руди з визначенням теплових режимів приводного барабану : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація 
процесів керування" / Курганов Ігор Дмитрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
димира Даля, [Криворіз. техн. ун-т]. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3134 А] УДК 622.647.21-52 

2908. Расцвєтаєв В. О. Обґрунтування параметрів взаємодії підвісних моно-
рейкових доріг з кріпленням дільничних виробок для інтенсифікації підготовчих 
робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. 
розробка родовищ корис. копалин" / Расцвєтаєв Валерій Олександрович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 120 пр. — [2012-1299 А] УДК 622.61:629.435 
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2909. Столбченко О. В. Обґрунтування раціональних параметрів вентиляцій-

них систем тупикових виробок шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Столбченко Олена Володимирівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 130 пр. — [2012-3226 А] УДК 622.457.35 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь доктора 

2910. Лобков М. І. Розвиток наукових основ прогнозу обвалення порід по-

крівлі при вийманні лавою пологого пласта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Лобков 

Микола Іванович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2012. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — 100 пр. — [2012-1994 А] УДК 

622.831.27 

2911. Малєєв М. В. Розвиток наукових основ запобігання травматизму від 

проявлення комплексу природних небезпек у вугільних шахтах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Малєєв 

Микола Володимирович ; М-во енергетики та вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. 

НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті, [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т"]. 

— Макіївка (Донец. обл.), 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (48 назв). 

— 100 пр. — [2012-2846 А] УДК 622.8 

На ступінь кандидата 

2912. Діденко М. О. Прогнозування в умовах неповної геомеханічної інформа-

ції проявів гірського тиску при проведенні виробки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Діденко Михай-

ло Олександрович ; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ (Луган. обл.), 2012. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1113 А] УДК 622.831.3 

2913. Іванілов В. М. Удосконалення методів забезпечення іскробезпечності 

електричних кіл рудникового електрообладнання з хімічними джерелами струму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона 

праці" / Іванілов Володимир Миколайович ; М-во енергетики та вугіл. пром-сті Ук-

раїни, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка (Донец. обл.), 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3106 А]

 УДК 622.81:621.31 

2914. Кравченко О. В. Вплив фізичних властивостей вміщуючих порід на 

схильність вугільних пластів до раптових видавлювань : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Кравчен-

ко Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0435 А]

 УДК 622.831:622.333 

2915. Куліш Е. В. Вібраційна діагностика протизсувних анкерних споруд : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і 

методи контролю та визначення складу речовин" / Куліш Едуард Володимирович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1547 А] УДК 622.838 
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2916. Салій І. В. Розробка засобу пригнічення пилоутворення на шлакових 

відвалах гірничо-металургійних виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Салій Ігор Вячеславович ; Держ. 

служба гірн. нагляду та пром. безпеки України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. 

безпеки та охорони праці". — К., 2012. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2089 А] УДК 622.807:622.84 

624 Будівництво інженерних споруд і будівельні  

конструкції загалом 

На ступінь доктора 

2917. Першаков В. М. Створення ефективних типів залізобетонних рамних 

конструкцій з несучими елементами змінного перерізу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Першаков Валерій Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. авіац. ун-т]. 

— К., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (59 назв). — 100 пр. — [2012-2448 А]

 УДК 624.072.33 

2918. Редченко В. П. Розвиток методів динамічних випробувань мостів та ал-

горитмів спектрального аналізу для опрацювання їх результатів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 

споруди" / Редченко Василь Павлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. 

акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—30 (33 назви). — 100 пр. — [2012-3384 А] УДК 624.21 

На ступінь кандидата 

2919. Біджосян Г. К. Опір розтягнутого бетону між тріщинами у складених 

позацентрово стиснутих залізобетонних конструкціях : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спору-

ди" / Біджосян Георгій Костянтинович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 

Кондратюка, [Нац. авіац. ун-т]. — Полтава, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (6 назв). — 120 пр. — [2012-1389 А] УДК 624.012.45 

2920. Гаранжа І. М. Напружено-деформований стан металевих багатогранних 

стояків з урахуванням особливостей вітрового впливу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Гаранжа Ігор Михайлович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3074 А]

 УДК 624.014.075.23.042 

2921. Голіков О. В. Вдосконалення методів розрахунку вузлів металевих 

димарів на міцність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Голіков Олександр Володи-

мирович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-1091 А] УДК 624.014:697.8 

2922. Джоші О. І. Фільтраційна консолідація глинистих ґрунтів гребель хвосто-

сховищ в умовах наявності градієнта концентрації сольового порового розчину : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.16 "Гідравліка 

та інж. гідрологія" / Джоші Олена Іванівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокори-

стування. — Рівне, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. 

— [2012-3525 А] УДК 627.8:624.138 



   

 
376 

2923. Качан Т. Ю. Розрахунок міцності суцільних та склеєних залізобетонних 
(бетонних) елементів на зріз варіаційним методом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Качан Тарас Юрійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 
2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 120 пр. — [2012-1516 А]
 УДК 624.012.45.046 

2924. Кирикович В. Д. Підвищення ефективності фрезерного робочого органа 
для розробки ґрунту у водному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Ки-
рикович Віктор Дмитрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва 
та архіт.", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Дніпропетровськ, 
2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0172 А] 

 УДК 624.132.3:621.879 
2925. Климович І. М. Робота з'єднань арматури залізобетонних конструкцій 

каркасних будівель для будівництва в сейсмічних районах : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спо-
руди" / Климович Ігор Михайлович ; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Держ. НДІ 
буд. конструкцій. — К., 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2012-1860 А] УДК 624.012.3/.4 

2926. Кріль Т. В. Вплив техногенних динамічних навантажень на інженерно-
геологічні умови урбанізованих територій : (на прикл. м. Києва) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.07 "Інж. геологія" / Кріль Те-
тяна Василівна ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1967 А] УДК 624.131.55(477-25) 

2927. Крішко Д. А. Плитні фундаменти-саморегулятори на основі, що нерівно-
мірно деформується : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Крішко Дмитро Анатолійович ; Держ. вищ. 
навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Криворіз. техн. ун-т]. — Дніпро-
петровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (33 назви). — 100 пр. — 
[2012-1968 А] УДК 624.131:624.15 

2928. Максимова Т. А. Робота залізобетонних балкових конструкцій  на 
деформівній основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Максимова Тетяна Анато-
ліївна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3679 А] УДК 624.072.233.5 

2929. Малюшицький О. В. Напружено-деформований стан та міцність за-
кладних деталей вузлів сталезалізобетонних рам : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Малюшицький Олександр Володимирович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кон-
дратюка. — Полтава, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 
130 пр. — [2012-0835 А] УДК 624.078.74 

2930. Мельник О. В. Крутильна жорсткість та міцність залізобетонних еле-
ментів коробчастого перерізу з нормальними тріщинами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Мельник Олександр Васильович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2012. 
— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2654 А] 

 УДК 624.012.45:539.385 
2931. Парамонов Д. Ю. Жорсткість та міцність залізобетонних елементів з 

нормальними тріщинами при згині з крученням : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Па-
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рамонов Денис Юрійович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2012. — 
24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3754 А] 

 УДК 624.012.45:539.385 

2932. Патенко Ю. Е. Надійність сталевих каркасів одноповерхових виробничих 

будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 

конструкції, будівлі та споруди" / Патенко Юлія Едуардівна ; Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2012. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (17 назв). — 140 пр. — [2012-0488 А] УДК 624.014.2 

2933. Таран В. В. Формування і вибір конструктивно-технологічних рішень з 

улаштування монолітних полегшених перекриттів в каркасних будівлях : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. 

пром. та цивіл. буд-ва" / Таран Валентина Володимирівна ; Одес. держ. акад. буд-ва 

та архіт., [Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт.]. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3857 А] УДК 624.073.041 

625 Шляхове будівництво. Будівництво залізниць.  

Будівництво автомобільних доріг 

На ступінь кандидата 

2934. Говоруха О. В. Вдосконалення технології холодної регенерації фрезеро-

ваних асфальтобетонів для ремонту і реконструкції автомобільних доріг : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та 

аеродроми" / Говоруха Олексій Володимирович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. 

— Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-1825 А] УДК 625.852 

2935. Неізвестна Н. В. Удосконалення проектування кільцевої розв'язки на од-

ному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Ав-

томоб. шляхи та аеродроми" / Неізвестна Наталія Володимирівна ; Нац. транспорт. 

ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-1257 А] УДК 625.72 

2936. Новаковський Д. М. Удосконалення методів контролю якості влашту-

вання асфальтобетонних шарів дорожнього одягу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Нова-

ковський Дмитро Миколайович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2034 А] 

 УДК 625.85 

2937. Пиріг Я. І. Встановлення кількісних співвідношень між технічними та 

технологічними властивостями дорожніх бітумів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Пиріг Ян Івано-

вич ; Харків. нац. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1870 А] УДК 625.06 

628 Санітарна техніка. Водопостачання.  

Водопровід і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь доктора 

2938. Новохатній В. Г. Надійність функціонування подавально-розподільного 

комплексу систем водопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Новохатній Валерій 
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Гаврилович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кон-

дратюка]. — К., 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (35 назв). — 100 пр. 

— [2012-0885 А] УДК 628.14+628.12 

На ступінь кандидата 

2939. Василюк А. В. Обґрунтування технології водопідготовки в децентралізо-

ваних системах господарсько-питного водопостачання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / 

Василюк Альона Вікторівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт., [Ін-т гідротехніки і 

меліорації Нац. акад. аграр. наук України]. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0669 А] УДК 628.1 

2940. Гарін В. О. Газодинамічне проектування катодних вузлів плазмотронів 

для утилізації полімерних композиційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Гарін Вадим 

Олегович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 

2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2351 А] 

 УДК 628.477:621.387.14 

2941. Грицина О. О. Удосконалення методики розрахунку та конструкції ае-

ротенків із аноксидними і аеробними зонами : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Грицина Олек-

сандр Олексійович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-3088 А] 

 УДК 628.35 

2942. Дегтяр М. В. Використання активованого розчину коагулянту сульфату 

алюмінію для інтенсифікації процесу очистки дренажних вод полігонів твердих побуто-

вих відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Во-

допостачання, каналізація" / Дегтяр Марія Володимирівна ; Одес. держ. акад. буд-ва і 

архіт., [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Одеса, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2012-0712 А] УДК 628.33/.34 

2943. Маньовська О. А. Взаємодія потужного когерентного випромінювання з 

матеріалами, що застосовуються у світлотехніці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Маньов-

ська Оксана Андріївна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1224 А]

 УДК 628.979:539.12 

2944. Матяш О. В. Удосконалення методів оцінювання надійності та розра-

хунків розгалужених водопровідних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Матяш Олександр 

Васильович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка]. — Рівне, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2012-3692 А] УДК 628.1'132 

2945. Павлюх Л. І. Удосконалення технології очищення нафтовмісних стічних 

вод сорбентами рослинного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Павлюх Леся Іванівна ; Нац. авіац. ун-т. 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-1266 А] УДК 628.316.12:665.71 

2946. Попадюк І. Ю. Методи гідравлічного розрахунку багатосекційних регу-

лювальних резервуарів дощових стічних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.16 "Гідравліка та інж. гідрологія" / Попадюк Ігор 
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Юрійович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Рівне, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-3181 А] УДК 628.29 
2947. Рутило М. І. Енергоощадні швидкісні режими вентиляційних систем 

птахівничих приміщень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Рутило Микола Іванович ; 
Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3805 А] УДК 628.83:636.5 

2948. Самсоні-Тодоров О. О. Моделювання та розробка реакторів ультрафіо-
летового випромінювання для фотокаталітичного окиснення домішок води : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочи-
щення" / Самсоні-Тодоров Олександр Олегович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії 
води ім. А. В. Думанського. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3812 А] УДК 628.16.094:544.526.5 

2949. Сатін І. В. Спільна утилізація осадів стічних вод і біорозпадної фракції 
твердих побутових відходів шляхом аеробного компостування : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналіза-
ція" / Сатін Ігор Валентинович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт., [Донбас. нац. акад. 
буд-ва і архіт.]. — Одеса, 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 
120 пр. — [2012-3813 А] УДК 628.473 

2950. Сербова Ю. М. Інтенсифікація роботи гідравлічного обладнання систем 
водопостачання на основі фізичного і математичного моделювання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, ка-
налізація" / Сербова Юлія Миколаївна ; Одес. держ. акад. буд-ва і архіт. — Одеса, 
2012. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3391 А] 

 УДК 628.12 
2951. Таран С. О. Система автоматичного управління процесом попереднього 

очищення води з використанням механічних фільтрів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 
Таран Світлана Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбас. 
держ. техн. ун-т]. — Луганськ, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2716 А] УДК 628.16.067.1:681.5 

629 Техніка транспортних засобів 

На ступінь доктора 

2952. Барановський Д. М. Розвиток наукових основ підвищення довговічності 
дизелів спеціального самохідного рухомого складу залізниць : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 
трансп." / Барановський Денис Миколайович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2012. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 31—35 (55 назв). — [2012-3045 А] УДК 629.424 

2953. Гакал П. Г. Теплогідравлічні процеси в двофазних контурах теплопере-
носу систем терморегулювання космічних апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / 
Гакал Павло Григорович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгор-
ного, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2012. 
— 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (29 назв). — 100 пр. — [2012-1809 А] 

 УДК 629.7.048.7 
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2954. Карускевич М. В. Методологія визначення відпрацювання ресурсу 

літальних апаратів за параметрами деформаційного рельєфу поверхні конструктив-

них елементів та зразків-свідків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / Каруске-

вич Михайло Віталійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 30—37 (56 назв). — 100 пр. — [2012-1928 А] УДК 629.735.017.1 

2955. Монастирський Ю. А. Розвиток теорії функціонування та сервісного 

обслуговування кар'єрних автосамоскидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : спец. 05.22.12 "Пром. трансп." / Монастирський Юрій Анатолійо-

вич ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Криворіз. техн. ун-т]. — Луганськ, 

2012. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). — 100 пр. — [2012-3709 А]

 УДК 629.353:622.271 

На ступінь кандидата 

2956. Андрейчикова Г. Ю. Довговічність канатів багатоякірних систем пози-

ціонування суден та засобів океанотехніки з урахуванням вітро-хвильових умов : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання 

та будування суден" / Андрейчикова Ганна Юріївна ; Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—23 

(18 назв). — 110 пр. — [2012-1045 А] УДК 629.5.028 

2957. Добровольський О. Л. Зменшення роботи тертя у плямі контакту шини 

з опорною поверхнею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Добровольський Олександр Леонідович ; 

Нац. транспорт. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0368 А] УДК 629.3.027.5.015 

2958. Долженко І. Ю. Метод формування аерогазодинамічного вигляду стволь-

них комплексів з безпілотними літальними апаратами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.01 "Аеродинаміка та газодинаміка літал. 

апаратів" / Долженко Іван Юрійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-3317 А] УДК 629.7.014-519 

2959. Кірчу П. І. Метод адаптивного синтезу оптимального за енерговитрата-

ми закону керування телекомунікаційною аероплатформою : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси керування" / 

Кірчу Павло Іванович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1155 А] УДК 629.735.051:621.39 

2960. Кліпаков М. В. Прогнозування фрикційних автоколивань в тягових при-

водах та екіпажній частині локомотивів з метою поліпшення їх тягово-динамічних 

якостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухо-

мий склад залізниць та тяга поїздів" / Кліпаков Микола Вікторович ; Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-2963 А] УДК 629.4.015 

2961. Онищук В. П. Забезпечення стійкості автопоїзда для перевезення контей-

нерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.02 "Авто-

мобілі та трактори" / Онищук Василь Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Луц. 

нац. техн. ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2012-2039 А] УДК 629.3.017.2:656.136.073 

2962. Пономарьова Т. В. Забезпечення конкурентоспроможності вагонобудів-

них підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пономарьова Тетяна Володимирівна ; 

Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-2055 А] УДК 629.484:656.078.8 

2963. Придюк В. М. Покращення маневреності довгобазового автопоїзда-контей-

неровоза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.02 "Ав-

томобілі та трактори" / Придюк Валентин Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політех-

ніка", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2012-2061 А] УДК 629.3.017.3:656.136.043 
2964. Рогозін І. В. Підвищення безвідмовності пневматичного приводу гальмівної 

системи засобів транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.20 "Експлуатація і ремонт засобів трансп." / Рогозін Ігор Віталійович ; М-во 
аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка, [Харків. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба М-ва оборони України]. — 

Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0511 А]

 УДК 629.3-59 

2965. Савенок Д. В. Обґрунтування вибору енергоустановки для автомобілів 
підвищеної прохідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Савенок Дмитро Валерійович ; Нац. транс-

порт. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-2085 А] УДК 629.113 
2966. Сметанін С. О. Розвиток методів і технологій технічного обслуго-

вування тепловозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Сметанін Сергій Олек-

сандрович ; М-во інфраструктури України, Держ. п-во "Держ. н.-д. центр залізн. 
трансп. України", [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — К., 2012. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2106 А] УДК 629.424.1.014 

2967. Соломонюк Н. С. Удосконалення конструкції підводного апарату бло-

ками плавучості підвищеної теплостійкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Соломонюк 
Наталя Сергіївна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 

2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 120 пр. — [2012-1681 А] 

 УДК 629.584.01 

2968. Товт Б. М. Удосконалення технології проектування несучих конструкцій 
кузовів колійних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Товт Богдан Миколайо-

вич ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропет-

ровськ, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — 
[2012-2294 А] УДК 629.4.023.01 

2969. Труфанова А. В. Удосконалення методів оцінки працездатності буксо-

вих вузлів вантажних вагонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Труфанова Альона 

Володимирівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2132 А] УДК 629.463.027.11 

2970. Файст В. Л. Удосконалення вимог до динамічних властивостей легкових 

автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Екс-

плуатація та ремонт засобів трансп." / Файст Валерій Львович ; М-во аграр. політики 
та продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. 

— Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-1703 А] УДК 629.331.01 
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2971. Шатіхін В. Є. Динамічні характеристики та надійність приводу сонячних 

батарей космічного апарату з довготривалим терміном активного існування : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во 

та випробування літал. апаратів" / Шатіхін Валерій Євгенович ; Нац. авіац. ун-т Ук-

раїни. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-1731 А] УДК 629.78.03.017 

2972. Шевченко Н. В. Обґрунтування головних параметрів лісовозних автопо-

тягів за техніко-експлуатаційними критеріями : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / 

Шевченко Наталія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". 

— Львів, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-0237 А] УДК 629.357.01 

63 Сільське господарство. Лісове господарство.  

Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

2973. Гайда Ю. І. Лісівничо-екологічні основи збереження і сталого викорис-

тання лісових генетичних ресурсів західного регіону України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / 

Гайда Юрій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — 

Львів, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2012-0334 А]

 УДК 630*23:631.52:576.22](477.8) 

2974. Клименко Ю. О. Еколого-біологічні основи відновлення старовинних 

парків Полісся та Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Клименко Юрій Олек-

сандрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України", [Нац. ботан. сад 

ім. М. М. Гришка НАН України]. — Львів, 2012. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 25—29. — 100 пр. — [2012-0416 А] 

 УДК 630*23:712.253:502.171](477.41/.42:292.485) 

На ступінь кандидата 

2975. Баюра О. М. Ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.) та його форми: біое-

кологія, розмноження і використання в Правобережному Лісостепу України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури 

та фітомеліорація" / Баюра Олександр Михайлович ; Кабінет Міністрів України, Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України, [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3288 А] 

 УДК 630*2:582.916.16](477.4) 

2976. Данько Т. І. Організаційно-економічні засади екологізації лісогосподар-

ського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 

Данько Тетяна Іванівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Рівне, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-3518 А] УДК 630*6:504 
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2977. Демидюк С. М. Еколого-економічне регулювання підприємницької діяль-

ності у лісовому господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. сере-

довища" / Демидюк Сергій Максимович ; Луцьк. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-1107 А] 

 УДК 630*18+630*6 

2978. Жила А. С. Ліщина деревовидна (Corylus colurna L.) в штучних насад-

женнях Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Жила Андрій Сергійович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2012. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-0379 А] УДК 630*232:582.632.1](477.4) 

2979. Кільчицький Ю. М. Прогнозування і державна підтримка розвитку 

лісового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кільчицький Юрій Михайлович ; 

НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-1933 А] УДК 630*6 

2980. Климчук О. О. Сезонні зміни консортивних зв'язків птахів у лісах 

Центрального Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  с.-г. наук : 

[спец.] 06.03.03. "Лісознавство і лісівництво" / Климчук Олександра Олександрівна ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики і продовольства України]. — К., 

2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2012-3334 А]

 УДК 630*2:598.2](477.41/.42-191.2) 

2981. Михайлов П. П. Динаміка показників якості насіння сосни звичайної 

(Pinus sylvestris L.) на Північному Сході України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Михай-

лов Петро Петрович ; Держ. агенство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. НДІ 

ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім Г. М. Висоцького. — Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3361 А] 

 УДК 630*23:631.53.01:633.94](477.52/.54) 

2982. Оборська А. Е. Особливості росту та прогноз динаміки таксаційних по-

казників модальних деревостанів вільхи клейкої Західного Полісся : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. 

таксація" / Оборська Алла Едуардівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19. — 100 пр. — [2012-0185 А] УДК 630*5:582.632.1(477.81/.82) 

2983. Сірук Ю. В. Типи зрубів та особливості лісовідновлення сосни звичайної 

у суборах Центрального Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Сірук Юрій Вікторович ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Житомир. 

нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1675 А] 

 УДК 630*2:633.877(477.41/.42) 

2984. Сіщук Н. М. Лісівничо-селекційна оцінка модрини європейської на 

північному мегасхилі Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : спец. 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Сіщук Наталія 

Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України", [Укр. НДІ гір. 
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лісівництва ім. П. С. Пастернака Держ. агентства ліс. ресурсів України та НАН 

України]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-3210 А] УДК 630*16:582.475](234.421.1) 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

2985. Шиян Д. В. Сталість і циклічність розвитку сільського господарства: 

теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шиян Дмитро Вікторович ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т, 

[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Миколаїв, 2012. — 37 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 27—34 (76 назв). — 100 пр. — [2012-1026 А] УДК 631.15 

На ступінь кандидата 

2986. Белова І. М. Обліково-аналітичне забезпечення виробництва продукції 

рослинництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Белова Ірина Михайлівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-1774 А]

 УДК 631.162:657:631.1 

2987. Василець О. С. Економічна ефективність вирощування помісного мо-

лодняку на яловичину в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Василець Ольга Сергіївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, 

[Ін-т тваринництва Нац. акад. аграр. наук України]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0318 А] 

 УДК 631.11:636.2.033 

2988. Власенко Ю. Г. Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств 

та ефективність його використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Власенко Юрій Григоро-

вич ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-0324 А] УДК 631.11:330.131.5 

2989. Дудар О. Т. Організаційно-економічні засади формування органічного 

агровиробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дудар Оксана Тарасівна ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). 

— 150 пр. — [2012-0051 А] УДК 631.147 

2990. Животенко В. О. Формування організаційно-економічних механізмів 

антикризового управління аграрними підприємствами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Живо-

тенко Віталій Олександрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і 

торгівлі"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2012-0127 А] УДК 631.11 
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2991. Заруцький І. Д. Оцінка впливу інституційного середовища на кон-

курентоздатність аграрного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Заруцький Іван 

Дем'янович ; Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 110 пр. — [2012-2805 А] УДК 631.152:005.332.4 

2992. Золотницька Ю. В. Облік та контроль витрат на виробництво хмелю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз і аудит" / Золотницька Юлія Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2600 А] 

 УДК 631.162:657.471:633.791 

2993. Коваль Н. І. Облік фінансової діяльності аграрних підприємств : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз і аудит" / Коваль Наталія Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0757 А] УДК 631.162:657 

2994. Колос З. В. Розвиток та ефективність виробничої діяльності сільсько-

господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колос Зеновій Васильович ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 140 пр. — [2012-1529 А] 

 УДК 631.15 

2995. Линник С. О. Державна підтримка та регулювання розвитку сільсько-

господарського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Линник Світлана Олексіїв-

на ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1984 А]

 УДК 631.155:338.432 

2996. Лукомська Т. В. Розвиток ефективного виробництва свинини у сіль-

ськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лукомська Тетяна Валенти-

нівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, 

[Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3667 А] УДК 631.14:636.4 

2997. Мац Т. П. Облік і аудит основних засобів у сільськогосподарських під-

приємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз і аудит" / Мац Тетяна Павлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-1582 А] УДК 631.162:658.27 

2998. Мороз С. Г. Собівартість у системі чинників конкурентоспроможного 

виробництва продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами" / Мороз Світлана Григорівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0874 А] УДК 631.164.23:637 

2999. Палькевич Ю. С. Фінансово-економічна діяльність сільськогосподар-

ських підприємств та її регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Палькевич Юлія Святославів-

на ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. 

— Житомир, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-3167 А] УДК 631.15/.16 

3000. Панков О. І. Формування механізму стимулювання еколого безпечного 

функціонування аграрного сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони 

навколиш. середовища" / Панков Олександр Ігорович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. 

лісотехн. ун-т України", [Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграр. 

наук України]. — Львів, 2012. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14. 

— 100 пр. — [2012-3370 А] УДК 631.15:631.95 

3001. Пітик О. В. Формування стратегічних напрямів маркетингу соняшнику : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Пітик Оксана В'ячеславівна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2451 А] 

 УДК 631.1.027:633.854.78 

3002. Проценко Н. М. Формування та економічна ефективність використання 

технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств в рослинництві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 

п-вами" / Проценко Наталія Миколаївна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0928 А] УДК 631.151.2:633 

3003. Руденко М. М. Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств з 

використанням фінансового лізингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Руденко Микола Миколайо-

вич ; М-во аграр. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва. 

— Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-2078 А] УДК 631.11:339.187.6 

3004. Сєвідова І. О. Економічна ефективність виробництва овочів у захищеному 

ґрунті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Сєвідова Ірина Олександрівна ; М-во аграр. політики та про-

довольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2012-1672 А] 

 УДК 631.15:635.044 

3005. Сколотій І. В. Економічна ефективність виробництва молока у сільсько-

господарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сколотій Ігор Володимирович ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-

кучаєва. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-1677 А] УДК 631.15:636.034 

3006. Терновський В. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління опера-

ціями з давальницькою сировиною в аграрному секторі АПК : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / 

Терновський Володимир Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т аграр. економіки", [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики 

та продовольства України]. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 130 пр. — [2012-3860 А] УДК 631.162:637.5 
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3007. Ткаль Я. С. Управління ефективністю використання земельних ресурсів 

сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ткаль Ярміла Сергіїв-

на ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Сум. нац. аграр. ун-т]. 

— Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-

0563 А] УДК 631.152 

3008. Труш Н. І. Ресурсно-технічне забезпечення сільськогосподарських під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Труш Наталія Іванівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1345 А] УДК 631.173 

3009. Улько Є. М. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподар-

ських підприємств на ринку молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Улько Євгеній Миколайо-

вич ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун -т 

ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). 

— 100 пр. — [2012-0076 А] УДК 631.11:339.137.2 

3010. Черевко В. Д. Зовнішньоекономічна діяльність сільськогосподарських 

підприємств в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Черевко Вікторія Дмитрів-

на ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-

кого]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-3261 А] УДК 631.145:339.9 

3011. Черевко І. В. Ефективність інтенсифікації використання земельних ре-

сурсів в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Черевко Іван Во-

лодимирович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-1723 А] УДК 631.15:332.3 

3012. Чериця Н. Ю. Рівень забезпеченості, використання та потреба в основ-

них засобах аграрних підприємств Північно-Західного регіону : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Чериця Наталія Юріївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. 

нац. агроекол. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Нац. акад. аграр. наук 

України]. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — 

[2012-0034 А] УДК 631.12:658.27(477.41/.42) 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь доктора 

3013. Думенко К. М. Розробка науково-технічних основ забезпечення надій-

ності зернозбиральних комбайнів шляхом удосконалення систем їх технічного 

обслуговування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Думенко Костянтин Мико-

лайович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Миколаїв. держ. аграр. ун-т]. — Кіровоград, 

2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (26 назв). — 100 пр. — [2012-1483 А]

 УДК 631.354 
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3014. Мазуренко А. М. Механіко-технологічне обґрунтування збирання 

цукрових буряків з укладанням коренеплодів у потужний валок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механі-

зації с.-г. вир-ва" / Мазуренко Анатолій Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук Украї-

ни, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва", [Ін-т біоенерг. 

культур і цукр. буряків]. — Глеваха (Київ. обл.), 2012. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 37—41 (44 назви). — 100 пр. — [2012-0828 А] УДК 631.311.7:631.356.2 

3015. Свірень М. О. Науково-технологічні основи підвищення ефективності 

роботи висівних апаратів посівних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Свірень 

Микола Олександрович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2012. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (34 назви). — 100 пр. — [2012-1668 А] 

 УДК 631.331.5 

На ступінь кандидата 

3016. Беседа О. О. Підвищення ефективності технологічного процесу під-

ґрунтово-розкидного висіву зернових культур розподільчо-загортаючими при-

строями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 

"Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Беседа Олександр Олександрович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2208 А] 

 УДК 631.333.7 

3017. Буртак В. В. Обґрунтування параметрів робочих елементів та вибір ма-

теріалів за тріщиностійкістю для зернових дробарок ударно-перетиральної дії : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і 

засоби механізації с.-г. вир-ва" / Буртак Володимир Володимирович ; М-во аграр. 

політики України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2012-1794 А] УДК 631.363.2 

3018. Василюк В. І. Обґрунтування параметрів і режиму роботи вальцевих 

льонотерткових апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Василюк Володимир 

Іванович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Держ. наук. установа "Укр. НДІ прогнозування 

та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва ім. Леоніда Погорілого"]. — 

Вінниця, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-1419 А] УДК 631.358:633.521 

3019. Говоров О. Ф. Обґрунтування параметрів подрібнювача рослинних ре-

шток з вертикальною віссю обертання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Говоров 

Олександр Федорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ме-

ханізації та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0244 А]

 УДК 631.352.022 

3020. Гуменюк Ю. О. Обґрунтування параметрів та режимів роботи вібрацій-

ної розпушувальної лапи культиватора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Гуме-

нюк Юрій Олегович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-0707 А] УДК 631.316 
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3021. Гуцол О. П. Обґрунтування параметрів і режимів руху ґрунтообробних 

машин з дисковими робочими органами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Гуцол 

Олександр Петрович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2012. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1462 А] УДК 631.312.8 

3022. Дудник В. В. Розробка технології відновлення та підвищення надійності 

лемешів ґрунтообробних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Дудник Володи-

мир Васильович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1482 А]

 УДК 631.31 

3023. Забродоцька Л. Ю. Обґрунтування технологічного процесу та пара-

метрів сушарки вороху насіння трав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Забродоцька 

Людмила Юріївна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Луцьк. нац. техн. ун-т]. — Кірово-

град, 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0729 А]

 УДК 631.365:631.53.01:633.2 

3024. Канівець О. В. Обґрунтування параметрів процесу відновлення та під-

вищення надійності дисків сошників зернових сівалок : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Канівець Олександр Васильович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 

— [2012-0408 А] УДК 631.331:621.43-2 

3025. Кириченко А. Л. Обґрунтування параметрів фрезерного робочого органа 

культиватора для мульчування ґрунту з грубостебловими рослинними залишками : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і 

засоби механізації с.-г. вир-ва" / Кириченко Артем Леонідович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — 

Глеваха (Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-1517 А] УДК 631.313 

3026. Комарніцький С. П. Узгодження збиральних і транспортних робіт у 

проектах збирання ранніх зернових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Комарніцький Сергій 

Петрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, 

[Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Львів, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1167 А] УДК 631.354.2 

3027. Комаха В. П. Удосконалення технологічного процесу та обґрунтування 

параметрів косарки-плющилки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Комаха Віталій 

Петрович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-3613 А] УДК 631.353 

3028. Куликівський В. Л. Розробка гвинтових транспортерів з підвищеним 

ресурсом для зерноочисних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Кули-

ківський Володимир Леонідович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Житомир. нац. агроекол. 

ун-т М-ва аграр. поітики та продовольства України]. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 150 пр. — [2012-3643 А] УДК 631.374:631.362.5 
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3029. Левчук О. В. Обґрунтування параметрів процесу розселення подізуса 

барабанним пневмомеханічним пристроєм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Левчук 

Олександр Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. 

аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2012-1982 А] УДК 631.34:629.3 

3030. Мачок Ю. В. Підвищення довговічності ґрунторізальних елементів по-

лозкових сошників зернових сівалок зносостійкими покриттями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механіза-

ції с.-г. вир-ва" / Мачок Юрій Вікторович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кірово-

град, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0852 А]

 УДК 631.319 

3031. Мнушко М. О. Обґрунтування конструктивних параметрів нахиленого 

розпушувача для безполицевої обробки ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Мнушко Микола Олексійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 110 пр. — [2012-2252 А] УДК 631.312 

3032. Мороз С. М. Обґрунтування параметрів транспортера-сепаратора зерна : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і 

засоби механізації с.-г. вир-ва" / Мороз Сергій Миколайович ; Кіровоград. нац. техн. 

ун-т. — Кіровоград, 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-2021 А] УДК 631.362.3 

3033. Морозов В. І. Економічне обґрунтування системи кормозбиральних ма-

шин для сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Морозов Володимир 

Іванович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — 

Луганськ, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 

[2012-2660 А] УДК 631.35 

3034. Огієнко М. М. Обґрунтування технологічного процесу і параметрів комп-

лексу машин для доробки насіннєвої маси овочебаштанних культур : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби ме-

ханізації с.-г. вир-ва" / Огієнко Микола Миколайович ; Кабінет Міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Миколаїв. держ. аграр. ун-т 

М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2012-0023 А] 

 УДК 631.362:[635.1+635.61 

3035. Пастушенко А. С. Обґрунтування технологічного процесу, параметрів та 

режимів роботи машини для виділення насіння огірка і дині : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механіза-

ції с.-г. вир-ва" / Пастушенко Андрій Сергійович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, 

[Миколаїв. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Мелітополь (Запоріз. обл.), 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-1624 А] УДК 631.361:635.6 

3036. Савченко Л. А. Розробка системи стабілізації руху машинно-трактор-

ного агрегату з боковою навіскою жниварки : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Сав-
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ченко Лілія Анатоліївна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України]. — Кіровоград, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0944 А] УДК 631.354.3:631.372 

3037. Хомич А. В. Обґрунтування процесу обробки стрічки льону в тех-

нологіях отримання волокна : 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" / Хомич Анатолій Васильович ; Луц. нац. техн. 

ун-т. — Луцьк, 2012. — 24 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-0593 А] УДК 631.361:633.521 

3038. Швець О. П. Обґрунтування параметрів та режимів роботи сепаратора 

насіння озимого ріпаку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Швець Олексій 

Петрович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 120 пр. — [2012-2310 А] УДК 631.362:633.853.59 

3039. Швидя В. О. Підвищення ефективності пневмовідцентрового сепаратора 

та обґрунтування параметрів робочих органів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Швидя Віктор Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 2012. — 18 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1733 А] УДК 631.362.3 

3040. Шимко Л. С. Обґрунтування параметрів і режимів роботи виванта-

жувальних пристроїв комбайнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Шимко Любов 

Сергіївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-1024 А] УДК 631.354.026 

3041. Шовкопляс О. В. Підвищення ефективності технологічного процесу 

обробки ґрунту дисковим робочим органом зі складним профілем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби ме-

ханізації с.-г. вир-ва" / Шовкопляс Олександр Вікторович ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2012. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2313 А] УДК 631.313 

3042. Шуляк М. Л. Підвищення ефективності машинно-тракторних агрегатів з 

використанням біодизельних палив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Шуляк 

Михайло Леонідович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 130 пр. — [2012-2317 А] 

 УДК 631.372 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

3043. Заморський В. В. Агробіологічне обґрунтування конструкцій насаджень 

яблуні в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Заморський Володимир Васильович ; Уман. нац. 

ун-т садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 24—30 (66 назв). — 100 пр. — [2012-1905 А] УДК 634.11:631.54 

3044. Меженський В. М. Наукові основи формування колекції та удоскона-

лення методів добору нетрадиційних плодових і декоративних культур : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насін-

ництво" / Меженський Володимир Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, [Ін-т садівництва]. — Х., 2012. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—41 (125 назв). — 100 пр. — [2012-2854 А] УДК 634.1/.7:631.52 

На ступінь кандидата 

3045. Вавринович О. В. Гербологічне обґрунтування конкурентоздатності аг-

рофітоценозів зернових колосових культур в системах землеробства Лісостепу За-

хідного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербо-

логія" / Вавринович Оксана Володимирівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону НААН 

України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-2342 А] УДК 631.5:633.1 

3046. Гойсалюк Я. С. Урожайність та якість насіння ріпаку озимого залежно 

від технологічних заходів вирощування в Лісостепу Західному : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Гойсалюк Яро-

слава Степанівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-

тування України, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-3495 А] УДК 631.53.01:633.85](477.83) 

3047. Жукова В. Ф. Удосконалення технології зберігання плодів томата за ви-

користання антиоксидантних композицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів рослинництва" / Жукова 

Валентина Федорівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики та про-

довольства України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). 

— 100 пр. — [2012-0727 А] УДК 631.563:635.64 

3048. Литвиненко І. В. Відтворення родючості ґрунту в агрофітоценозі куку-

рудзи за екологізації землеробства в Правобережному Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / 

Литвиненко Ігор Віталійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-2423 А] УДК 631.58:631.45:633.15 

3049. Сіроштан А. А. Удосконалення елементів системи насінництва пшениці 

озимої шляхом оптимізації агротехнічних прийомів в умовах Правобережного Лісо-

степу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Се-

лекція і насінництво" / Сіроштан Андрій Анатолійович ; Нац. наук. центр "Ін-т зем-

леробства Нац. акад. аграр. наук України", [Миронів. ін-т пшениці ім. В. М. Ремес-

ла]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-3826 А] УДК 631.52:633.11](477.4) 

3050. Сукайло М. В. Продуктивність видів і сортів багаторічних трав та їх 

сумішей на сірих лісових ґрунтах Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Сукайло Михай-

ло Віталійович ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України". 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2114 А]

 УДК 631.52:633.2/.3 

3051. Сухотін А. С. Технологія вирощування післяжнивної сої після льону 

олійного в умовах зрошення на півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Сухотін Андрій Сергійо-
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вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1330 А] 

 УДК 631.5/.6:633.34.521](477.7) 

3052. Ткачук В. П. Агроекологічне обґрунтування способів обробітку ґрунту 

та систем удобрення під картоплю в умовах радіоактивного забруднення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ткачук 

Валентина Павлівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. 

агроекол. ун-т, [Ін-т сіл. госп-ва Полісся Нац. акад. аграр. наук України]. — Жито-

мир, 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3243 А]

 УДК 631.51+631.8]:633.491 

3053. Томах Є. О. Елементи енергоефективної технології вирощування насіння 

буряка столового за краплинного зрошення у лівобережному Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочів-

ництво" / Томах Євген Олегович ; Ін-т овочівництва і баштанництва Нац. акад. аграр. 

наук. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-1695 А] УДК 631.53.02:635.11 

3054. Чернишенко П. В. Оптимізація основних елементів технології виро-

щування сучасних сортів сої в умовах східної частини Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Чернишенко Павло Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослин-

ництва ім. В. Я. Юр'єва. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—

19 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2741 А] УДК 635.655:631.5](292.485:477) 

3055. Шевченко О. О. Мінливість ознак продуктивності і її використання в 

селекції ячменю ярого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Шевченко Олександра Олександрівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва степ. зони, [Дніпропетров. держ. 

аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Дніпропетровськ, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 110 пр. — [2012-1735 А]

 УДК 631.524:633.16 

3056. Шпак Т. М. Створення вихідного матеріалу для селекції рису на ран-

ньостиглість та продуктивність в умовах України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Шпак Тетяна 

Миколаївна ; Селекц.-генет. ін-т. — Нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення, [Ін-т 

зрошув. землеробства, Ін-т рису Нац. акад. аграр. наук України]. — Одеса, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-3273 А] 

 УДК 631.527:633.18 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь доктора 

3057. Гончаров Ф. І. Способи захисту земельних і водних ресурсів від забруд-

нення техногенного і природного походження : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Гончаров Федір Іванович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних пробл. і меліорації, [Нац. ун-т біоресурсів 

і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — К., 2012. — 35 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (53 назви). — 100 пр. — [2012-2228 А] УДК 631.6.02 

3058. Морозов О. В. Теоретико-методологічне обґрунтування еколого-агро-

меліоративного моніторингу зрошувальних земель : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Морозов Олексій Воло-
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димирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2012. — 

40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (99 назв). — 100 пр. — 

[2012-1246 А] УДК 631.95:631.67 

На ступінь кандидата 

3059. Задубинна Є. В. Продуктивність сої та родючість торфового органоген-

ного ґрунту залежно від способів його обробітку і удобрення : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Задубинна 

Єлизавета Валеріївна ; Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук". 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1902 А]

 УДК 631.615:633.34 

3060. Зленко І. Б. Агроекологічні чинники формування мікробоценозів на по-

чаткових етапах біологічного освоєння рекультивованих земель : (на прикл. Нікопол. 

марганцеворуд. басейну) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Зленко Ірина Борисівна ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1499 А] 

 УДК 631.618:631.461 

3061. Мендусь С. П. Обґрунтування необхідності та посилення дренованості 

поливних карт рисових систем : (на прикл. Придунайс. рис. зрошув. систем) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. 

меліорації" / Мендусь Сергій Петрович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористу-

вання. — Рівне, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2012-3696 А] УДК 631.6:633.18](477) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 

3062. Фокін А. В. Екологічне обґрунтування оптимізації інтегрованого захисту 

овочевих культур від шкідників у Лісостепу та Степу України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Фокін Андрій Воло-

димирович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетров. держ. 

аграр. ун-т, [Держ. акад. житл.-комун. госп-ва М-ва з питань житл.-комун. госп-ва 

України]. — Дніпропетровськ, 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—37 (98 назв). — 

120 пр. — [2012-3253 А] УДК 632.913:635.1/.8](292.485/.486:477) 

На ступінь кандидата 

3063. Благая А. В. Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосу-

вання нових пестицидів в інтенсивних технологіях вирощування зернових колосових 

культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гі-

гієна та проф. патологія" / Благая Анна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—22. — 100 пр. — [2012-2541 А] УДК 632.95:633.1 

3064. Волков Я. О. Гнилі ягід винограду на півдні України та удосконалення 

заходів щодо обмеження їх розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Волков Яків Олександрович ; 

Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Нац. ін-т винограду і вина "Магарач" 

НААН України]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-0681 А] УДК 634.8:632.4](477.7) 
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3065. Журавський В. С. Шкідники ріпаку ярого та засоби регулювання їх чи-

сельності в лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Журавський Віктор Сергійович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0383 А] УДК 632.7:633.85](477.4) 
3066. Козак О. В. Радіоімпульсна електромагнітна біотехнологія та електронні 

системи знищення шкідників кореневої системи рослин : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / 

Козак Олександр Володимирович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Ва-
силенка. — Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-1158 А] УДК 632.935.4 

3067. Магілін А. В. Обґрунтування хімічного захисту розсадника яблуні від 

основних пластинчастовусих (Scarabaeidae: Coleoptera) в Центральному Лісостепу Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Енто-
мологія" / Магілін Антон Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захи-

сту рослин, [Уман. нац. ун-т садівництва, Ін-т помології ім. Л. П. Симиренка]. — К., 

2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 100 пр. — [2012-1567 А]

 УДК 632.9:634.11](292.485:477) 
3068. Мельник Н. О. Забур'яненість агрофітоценозів Північного Степу України 

та вдосконалення її контролю в посівах соняшнику : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Мельник Наталія Олександ-

рівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України, [Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2432 А] 

 УДК 632.51:633.854.78](477) 

3069. Удовиченко К. М. Вірусні хвороби груші (Pyrus communis L.) та айви 

(Cydonia oblonga Mill.) і молекулярно-біологічна характеристика їх збудників : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / 

Удовиченко Катерина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3880 А] 

 УДК 632.38:634.13/.14 

633/635 Рослинництво загалом 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

3070. Баєр Г. Я. Введення в культуру in vitro пальчастого проса та отримання 

його ліній зі стійкістю до динітроанілінових гербіцидів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Баєр Галина Яро-

славівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології і геноміки НАН 
України". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. 

— [2012-2923 А] УДК 633.172:632.95.025.8 

3071. Берднікова О. Г. Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від 

фонів живлення та зрошення в умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Берднікова Олена Генна-

діївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. землероб-

ства НААН України]. — Херсон, 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2533 А] 

 УДК 633.11"324":631.81:631.67](477.7) 
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3072. Бойчук І. В. Агроекологічна оцінка сортів пшениці м'якої озимої і вико-

ристання їх як вихідного матеріалу в адаптивній селекції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Бойчук 

Інна Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т сіл. госп-ва степ. зони, 

[Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2012-0666 А] УДК 633.111"324":631.527 

3073. Василенко Р. М. Удосконалення елементів технології вирощування чу-

мизи (Setaria italica maxima L.) на зерно і зелену масу в умовах південного Степу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-

ництво" / Василенко Руслан Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. 

аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1070 А] 

 УДК 631.171:633.17(477.72/.73) 

3074. Грабовський П. В. Продуктивність сортів пшениці твердої озимої за-

лежно від вологозабезпечення та удобрення на півдні України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Грабовський 

Павло Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. 

землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2012. — 16 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 140 пр. — [2012-1097 А] 

 УДК 633.11:[631.6+631.8(477.7) 

3075. Дергачов О. Л. Продуктивність сортів пшениці м'якої озимої залежно від 

строків сівби та фонів мінерального живлення в Правобережному Лісостепу Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рос-

линництво" / Дергачов Олександр Леонідович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Миронів. ін-т пшениці ім. В. М. Ремес-

ла НААН України]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-2585 А] УДК 633.11:631.521.53](292.485:477.4) 

3076. Єфімова Н. М. Ефективність післяжнивних посівів проса в агроекосис-

темі рису під затопленням на півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Єфімова Наталія Миколаївна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т рису Нац. акад. аграр. наук]. 

— Херсон, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-2376 А] УДК 633.17:631.582:633.18](477.7) 

3077. Кіраван М. Прогноз і обґрунтування контролю забур'яненості посівів 

пшениці озимої в умовах екологізації землеробства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Мустафа Кіраван ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1603 А]

 УДК 631.95:633.11"324" 

3078. Коваленко Р. В. Біологічні та технологічні особливості формування про-

дуктивності пшениці озимої на чорноземі типовому в умовах Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-

ництво" / Коваленко Роман Володимирович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3603 А] 

 УДК 633.11"324":631.445.4(477.41) 
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3079. Мащенко Ю. В. Удосконалення технології вирощування гречки в умо-

вах Північного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Мащенко Юрій Васильович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони", [Кіровоград. нац. техн. ун-т, Кірово-

град. ін-т АПВ]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 120 пр. — [2012-2009 А] УДК 633.12(477.5) 

3080. Окселенко О. М. Удосконалення елементів технології вирощування ку-

курудзи цукрової в умовах північної підзони Степу України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Окселенко 

Олег Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони", 

[Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 150 пр. — 

[2012-2867 А] УДК 633.15:631.5](477.63) 

3081. Подуст Ю. І. Інтенсивність проростання насіння сортів і ліній озимої 

пшениці при дефіциті вологи у ґрунті та можливість її покращення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Подуст Юрій Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т — Нац. 

центр насіннєзнав. та сортовивчення. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3177 А] УДК 633.11"324":631.5 

3082. Семяшкіна А. О. Оптимізація прийомів технології вирощування вівса в 

північному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Семяшкіна Алла Олександрівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони". — Дніпропетровськ, 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2704 А]

 УДК 633.13:631.5 

3083. Трепач А. О. Особливості фосфорного живлення пшениці озимої за ви-

користання Rhizobium radiobacter : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Трепач Алла Олексіївна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва. — Чернігів, 2012. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 120 пр. — [2012-3873 А] 

 УДК 631.461.7:631.811:633.11 

3084. Третьякова С. О. Оптимізація елементів технології вирощування пше-

ниці озимої у Лісостепу правобережному : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Третьякова Світлана Олексіївна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля, [Уман. нац. ун-т садів-

ництва]. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-2295 А] УДК 633.11:631.5](477.46) 

3085. Центило Л. В. Продуктивність кукурудзи залежно від технології виро-

щування в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Центило Леонід Васильо-

вич ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-1008 А] УДК 633.15:631.53.04(477.4) 

3086. Четверик О. М. Зимостійкість та урожайність пшениці м'якої озимої за-

лежно від елементів технології вирощування в умовах східного Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
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ництво" / Четверик Олексій Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рос-

линництва ім. В. Я. Юр'єва. — Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-3007 А] УДК 633.11(477.5) 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь доктора 

3087. Мінарченко В. М. Ресурси лікарських рослин України: диференціація, 

динаміка, стратегія оптимізації використання та збереження : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Мінарченко Вален-

тина Миколаївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — К., 2012. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (60 назв). — 150 пр. — [2012-0258 А] 

 УДК 633.88(477) 

На ступінь кандидата 

3088. Забарна Т. А. Кормова продуктивність сортів конюшини лучної залежно 

від способу вирощування та удобрення в умовах Лісостепу правобережного : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовироб-

ництво і луківництво" / Забарна Тетяна Анатоліївна ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та 

сіл. госп-ва Поділля. — Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-3550 А] УДК 633.32:631.82](292.485:477.4) 

3089. Кирилюк Р. М. Обґрунтування агротехнічних заходів вирощування ріпаку 

ярого на насіння в умовах південної частини Лісостепу західного : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кирилюк 

Роман Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Поділ. держ. 

аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. — [2012-3582 А] 

 УДК 633.85(477.43) 

3090. Кічігіна О. О. Екологічні особливості видів роду Trifolium L. в агроеко-

системах Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кічігіна Ольга Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і економіки природокористування, [Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2012-3590 А] УДК 633.32(477.4) 

3091. Конотоп Є. О. Азот у адаптаційних реакціях сої (Glycine max (L.) Merr.) 

за дії іонів кадмію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук  : 

[спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Конотоп Євгенія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2012-1954 А] УДК 633.34:631.84 

3092. Матис В. М. Формування урожайності і якості насіння ріпаку ярого за-

лежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Передкарпаття : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Матис Василь Мирославович ; Вінниц. держ. аграр. ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2431 А] 

 УДК 633.854.79:631.53.01](477.51) 

3093. Степанченко В. М. Агротехнічне обґрунтування створення високопро-

дуктивних травостоїв в умовах південної частини Лісостепу західного : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 
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луківництво" / Степанченко Віталій Миколайович ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів 

та сіл. госп-ва Поділля, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Вінниця, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3848 А] 

 УДК 633.2/.3:631.5](292.485) 

3094. Тригуба І. Л. Продуктивність злаково-бобових травосумішок багатоукіс-

ного використання залежно від їх удобрення при відновленні агроландшафтів в умо-

вах Лісостепу Західного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Тригуба Інна Леонтіївна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. 

— Вінниця, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-3874 А] УДК 633.2/.3.03:631.811.98](292.485) 

3095. Чернишова Є. О. Технологія вирощування круп'яних культур в про-

міжних посівах після льону олійного на півдні України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Чернишова Євгенія 

Олегівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2012. — 

16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2508 А] 

 УДК 633.521:631.5](477.7) 

3096. Шихман Н. В. Продуктивність сочевиці залежно від елементів техно-

логії вирощування в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Шихман Наталія 

Володимирівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-1741 А] УДК 633.35:631.81](477.4) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь доктора 

3097. Гузєв І. В. Методологія збереження біорізноманіття генетичних ресурсів 

тваринництва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 

[спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Гузєв Ігор Вікторович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київ. обл.), 

2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (58 назв). — 100 пр. — [2012-3507 А]

 УДК 636.082(477) 

3098. Копилова К. В. Молекулярно-генетичні маркери в системі збереження 

біорізноманіття сільськогосподарських тварин : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Копилова Катерина Вячеславівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. — с. Чубинське 

(Київ. обл.), 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (37 назв). — 120 пр. — 

[2012-1530 А] УДК 636.082:575.113 

3099. Метлицька О. І. Методологія ДНК-паспортизації генофондів сільсько-

господарських тварин за гіперваріабельними локусами геному : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Метлицька Оле-

на Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Ін-т 

свинарства, АПВ НААН України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2012. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (39 назв). — 120 пр. — [2012-3697 А] 

 УДК 636.082:575.113 
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На ступінь кандидата 

3100. Матюха І. О. Фізіологічний стан і репродуктивна функція організму са-
мок тварин при згодовуванні кормів з сої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Матюха Ірина 
Олегівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. ме-
дицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т біології тварин Нац. акад. аграр. 
наук України]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2012-1581 А] УДК 636.082.32.086.34 

3101. Плюта Л. В. Формування водно-сольової фази молока в молочній залозі 
корів та її корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук  : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Плюта Лариса Василівна ; Кабінет 
Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Сум. нац. 
аграр. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 120 пр. — 
[2012-3770 А] УДК 636.034:591.146 

3102. Потапчук Ю. В. Адаптація тварин першого покоління волинської м'яс-
ної і лімузинської порід до умов Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Потапчук Юрій 
Володимирович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т 
вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т біології тварин НААН]. — 
Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-
1647 А] УДК 636.033:591.524](477.82) 

3103. Хімка С. М. Обґрунтування параметрів вібраційного дозатора сипучих 
кормів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Ма-
шини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Хімка Степан Миколайович ; М-во аграр. 
політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 
20, [2] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. — [2012-2147 А] 

 УДК 636.084.74 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь кандидата 

3104. Доценко Р. В. Токсикологічна характеристика Талстару та методика 
визначення його діючої речовини в об'єктах тваринного походження : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та ток-
сикологія" / Доценко Роман Валерійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 
центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2591 А] УДК 636.09:615.9:543.393 

3105. Загребельний В. О. Вплив способів заключної обробки туш на якість 
яловичини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-
сан. експертиза" / Загребельний Володимир Олександрович ; Кабінет Міністрів Ук-
раїни, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0385 А] 

 УДК 636.09:637.5.05'62 
3106. Лиско У. Л. Експериментальне обґрунтування вакцинопрофілактики ін-

фекційної бурсальної та ньюкаслської хвороб та застосування кокцидіостатиків : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікро-
біологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Лиско Уляна Леонідівна ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. меди-
цини", [Харків. держ. зоовет. акад. М-ва аграр. політики та продовольства України]. 
— Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — 100 пр. — [2012-2640 А]
 УДК 636.09:616.98:578.831 
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3107. Напненко О. О. Система запобігання та виявлення контамінації ветери-

нарних імунобіологічних препаратів пестівірусами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 

хвороби та імунологія" / Напненко Олександр Олександрович ; М-во аграр. політики 

та продовольства України, Одес. держ. аграр. ун-т, [Держ. наук.-контрол. ін-т біо-

технології і штамів мікроорганізмів Держ. вет. та фітосан. служби]. — Одеса, 2012. 

— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2860 А] 

 УДК 636.09:578.2:615.37 

3108. Шаганенко В. С. Клініко-патогенетична роль оксиду азоту та корекція 

його рівня за хірургічної патології запального ґенезу в тварин різних видів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Ша-

ганенко Володимир Сергійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2012. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3012 А] УДК 636.09:616-002-089 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 

3109. Кулинич С. М. Ураження копитець у корів спричинені кератомікозами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хі-

рургія" / Кулинич Сергій Миколайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. по-

літики та продовольства України]. — К., 2012. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 

(36 назв). — 100 пр. — [2012-1546 А] УДК 636.2.09:617.586-002.3 

На ступінь кандидата 

3110. Білопольська Т. П. Дикроцеліоз великої рогатої худоби в умовах Півдня 

України : (поширення, діагностика, лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Білопольська Таміла Петрів-

на ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Украї-

ни. — К., 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3443 А]

 УДК 636.2.09:616.995.122](477.7) 

3111. Бойко Ю. М. Оцінка ефективності формування генеалогічної структури 

української бурої молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Бойко Юлія Миколаївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2012. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2012-1399 А]

 УДК 636.27.082(477) 

3112. Бондаревський М. М. Морфологічні особливості кісток плесна і пальців 

тазової кінцівки як критерії визначення віку великої рогатої худоби молочного 

напряму продуктивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Бондаревський Микола 

Михайлович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. держ. зоовет. 

акад. — Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2012-1401 А]

 УДК 636.2.09.06:611.71 

3113. Гончарук В. В. Використання біологічно активної добавки Пробіо-актив 

у раціонах бугайців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Гончарук Віктор Васильович ; Львів. 
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нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. 

— Львів, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-0349 А] УДК 636.2.087.8 

3114. Денис Г. Г. Вікові особливості обміну білків і амінокислот у скелетних 

м'язах великої рогатої худоби на відгодівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Денис Галина Григорівна ; Ін-т біології 

тварин НААН. — Львів, 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 

1 20 пр. — [2012-3312 А] УДК 636.2:577.12 

3115. Овчарук В. М. Телязіоз великої рогатої худоби в зоні Полісся України : 

(поширення, діагностика, лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Овчарук Василь Михайлович ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3733 А] 

 УДК 636.2.09:616.995.132 

3116. Першута В. В. Формування господарськи корисних ознак української 

чорно-рябої молочної породи в залежності від інтенсивності вирощування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та се-

лекція тварин" / Першута Володимир Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т розведення і генетики тварин, [Ін-т сіл. госп-ва Захід. Полісся]. — 

с. Чубинське (Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-0900 А] УДК 636.2.034.082 

3117. Поляков А. М. Підвищення ефективності технологічного процесу роз-

кидання підстилки на фермах великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Поляков Анатолій Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2266 А] УДК 636.2.083.14 

3118. Постой Р. В. Вплив типу вищої нервової діяльності на використання ву-

глеводів молочною залозою корів у період лактопоезу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Постой 

Руслана Вікторівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2012-1645 А] УДК 636.2.09:612.664 

3119. Савчук І. М. Гіподерматоз і стронгілятози органів травлення великої ро-

гатої худоби : (діагностика та заходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Савчук Ірина Миколаїв-

на ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики і продовольства України]. — К., 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1664 А]

 УДК 636.2.09:616.995.7 

3120. Спіцина Т. Л. Вікові особливості фізіологічного статусу та репродуктив-

ної функції худоби сірої української породи залежно від умов утримання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини 

та тварин" / Спіцина Тетяна Леонідівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-

ня України, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-3844 А] УДК 636.27(477).09:612.66 
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3121. Трохименко В. З. Поліпшення відтворювальної здатності корів за вико-

ристання у сухостійний період препарату метаболічно-нейротропної дії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Трохи-

менко Віта Зигмундівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Біло-

церків. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Кабінету Мі-

ністрів України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-2721 А] УДК 636.2.09:612.6:615.356.032 

3122. Чернишенко О. Я. Молочна продуктивність корів при використанні у 

раціонах рослинних жиропротеїнових концентратів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Чер-

нишенко Олена Ярославівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. 

нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т вет. медицини Нац. 

акад. аграр. наук України]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-1354 А] УДК 636.2.034.085.55 

636.4 Свині 

На ступінь доктора 

3123. Гетя А. А. Оптимізація оцінки племінної цінності та удосконалення си-

стеми організації селекційного процесу у свинарстві України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 

Гетя Андрій Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генети-

ки тварин, [Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 

2012. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2012-0689 А]

 УДК 636.4.082.41(477) 

3124. Кучерявий В. П. Морфофункціональна адаптивність свиней та їх про-

дуктивність при використанні в раціонах бактеріальних препаратів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 

кормів" / Кучерявий Віталій Петрович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, 

[Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Львів, 2012. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 

(71 назва). — 100 пр. — [2012-1196 А] УДК 636.4.087.8 

На ступінь кандидата 

3125. Грищенко С. М. Відтворювальна здатність свиноматок та продуктив-

ність молодняку свиней за різних умов утримання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринницт-

ва" / Грищенко Сергій Миколайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресур-

сів і природокористування України. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-1098 А] УДК 636.4.082/.083 

3126. Івін А. М. Селекційно-генетична оцінка ліній і родин свиней української 

степової білої породи при різних методах підбору та використанні плідників поліп-

шуючої препотентності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Івін Андрій Миколайович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іва-

нова "Асканія-Нова" — Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства НААН]. — Херсон, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-3568 А]

 УДК 636.4.082 



   

 
404 

3127. Манюненко С. А. Господарсько-біологічні особливості свиней полтав-

ської м'ясної породи при різних методах підбору : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Ма-

нюненко Світлана Анварівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агро-

пром. вир-ва. — Полтава, 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-3352 А] УДК 636.4.082.4 

3128. Митрофанов О. О. Інтер'єрні і продуктивні показники молодняку сви-

ней за впливу паратипових факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Митрофанов Олександр 

Олександрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. держ. зоо-

вет. акад. — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. 

— [2012-3702 А] УДК 636.4.09:612.017 

3129. Омельчук В. І. Інбридинг та реціпрокне схрещування при розведенні 

свиней порід дюрок та великої білої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Омельчук Воло-

димир Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва, 

[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Полтава, 2012. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3368 А] УДК 636.4.082.24/.25 

3130. Суховуха С. М. Використання відходів олійного виробництва в годівлі 

молодняку свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  с.-г. наук : 

[спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Суховуха Світлана Мико-

лаївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Вінниц. 

нац. аграр. ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2012-0555 А] УДК 665.117:636.4.053.084 

3131. Юхно В. М. Фізіологічний вплив емульгованих жирів на стан здоров'я і 

продуктивність свиней різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Юхно Віктор Миколайо-

вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т свинарства і агропром. вир-ва. — Полтава, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0634 А]

 УДК 636.4.084 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

3132. Бирка О. В. Морфофункціональні особливості дивертикула Меккеля гу-

сей великої сірої породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Бирка Олена Вікторів-

на ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. держ. зоовет. акад. — Х., 

2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1387 А]

 УДК 636.598.09:616.361 

3133. Бількевич В. В. Перетравність корму, обмін речовин, продуктивність та 

м'ясні якості курчат-бройлерів за згодовування кормової добавки НуПро : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і 

технологія кормів" / Бількевич Віта Володимирівна ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Харків. держ. зоовет. акад., [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Х., 

2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3445 А]

 УДК 636.52/.58.085 

3134. Ващик Є. В. Псевдомоноз птиці: основні закономірності інфекційного 

процесу та удосконалення заходів з профілактики хвороби : автореф. дис. на здобут-
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тя наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 

інфекц. хвороби та імунологія" / Ващик Євгенія Володимирівна ; М-во аграр. полі-

тики та продовольства України, Одес. держ. аграр. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — 

Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-2218 А] УДК 636.5.09:[616.98:579.841.1]-07-08 

3135. Волошин Р. В. Вміст продуктів пероксидації та жирнокислотний склад 

ліпідів у скелетних м'язах і печінці курчат-бройлерів залежно від технології збері-
гання та кількості токоферолу в раціоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Волошин Ростислав Веніамінович ; Ін-т 

біології тварин НААН. — Львів, 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 

(11 назв). — 1 50 пр. — [2012-2224 А] УДК 636.52/.58.09:577.125 
3136. Ворона Н. В. Удосконалення технології виробництва комбікормів для 

молодняка сільськогосподарської птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.02 "Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів 

і комбікормів, олійних і луб'яних культур" / Ворона Ніна В'ячеславівна ; Одес. нац. 
акад. харч. технологій. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14— 16 

(25 назв). — 100 пр. — [2012-1081 А] УДК 636.5.085.55-053.2 

3137. Гончарова О. В. Фізіологічне обґрунтування використання гумінових 

речовин при промисловому розведенні страусів в умовах Степу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини 
та тварин" / Гончарова Олена Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Дніпро-

петров. держ. аграр. ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-1094 А] УДК 636.6.087.7(477) 
3138. Коломієць І. А. Імунофізіологічний стан організму птиці залежно від 

факторів місцевого імунітету кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Коломієць Ірина 

Анатоліївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т біології тварин Нац. акад. аграр. 
наук України]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2012-1164 А] УДК 636.52:612.017:616.34 

3139. Кушнір Р. О. Фармако-токсикологічне обґрунтування дії альфасорбу на 

організм птиці при Т-2 токсикозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Кушнір Роман Олексан-

дрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. меди-

цини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Держ. н.-д. контрол. ін-т вет. препаратів 

та корм. добавок]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2012-1198 А] УДК 636.5.09:615.9 

3140. Машкін Ю. О. Технологічні прийоми використання пробіотика за різних 

способів утримання курчат-бройлерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Машкін 

Юрій Олексійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетров. 
держ. аграр. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-0853 А] УДК 636.5.033.087.8 

3141. Мудрак Д. І. Вікові особливості формування імунітету та білкового об-

міну в індиків і гусей та способи їх регуляції вітамінами Е і С : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Мудрак Дарія 

Іванівна ; Ін-т біології тварин НААН. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1253 А] УДК 636.592+636.597]:615.37 
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3142. Ненич Н. П. Метаболічна та продуктивна дія хрому при підвищенні його 

рівня в раціоні курчат-бройлерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ненич Наталія Павлівна ; Ін-т біології тварин 

НААН. — Львів, 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-1258 А] УДК 636.57.085.55:577.115 

3143. Перетятько О. В. Структурно-функціональні особливості грудо-шийних 

лімфатичних вузлів мускусних качок у ранньому постнатальному онтогенезі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, он-

кологія і морфологія тварин" / Перетятько Оксана Володимирівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Харків. держ. зоовет. акад., [Дніпропетров. держ. 

аграр. ун-т М-во аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-2875 А] 

 УДК 636.597.8.09:616.324 

3144. Русиняк М. О. Автоматизована енергозберігаюча система керування ви-

робництвом у промисловому пташнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Русиняк 

Михайло Омелянович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України]. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-2080 А] УДК 636.52/.58:681.53 

636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь кандидата 

3145. Бевз О. С. Морфологія сегментальної екстра- та інтраорганної іннервації 

і васкуляризації капсули колінного суглоба деяких ссавців : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія 

тварин" / Бевз Ольга Сергіївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2012. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2012-0651 А] УДК 636.1/.8.09:616.728.3 

3146. Івіна-Маляренко О. С. Селекційно-генетичні аспекти оцінки овець тав-

рійського типу асканійської тонкорунної породи за густотою вовнового покриву : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення 

та селекція тварин" / Івіна-Маляренко Олена Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. 

держ. аграр. ун-т", [Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" — 

Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства НААН]. — Херсон, 2012. — 16, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3567 А]

 УДК 636.32/.38.082 

3147. Клімов А. О. Клініко-лабораторна та інструментальна оцінка діагностич-

них критеріїв розвитку і лікування панкреатиту собак : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Клімов 

Андрій Олегович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. 

аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету 

Міністрів України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3594 А] УДК 636.7.09:616.37-002-075-08 

3148. Кунець В. В. Еволюція наукової думки в галузі конярства на теренах 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Іс-

торія науки й техніки" / Кунець Вікторія Вячеславівна ; Нац. акад. аграр. наук Ук-

раїни, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2012. — 23 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0253 А] УДК 636.1:001.5](477) 
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3149. Свіржевська Є. Л. Функціональний стан печінки та підшлункової залози 

у собак мисливських і декоративних порід за норми та гепатодистрофії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і те-

рапія тварин" / Свіржевська Єлізавета Леонідівна ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0952 А] 

 УДК 636.75/.76.09:616.36/.37-07-08 

639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство. Рибальство 

На ступінь доктора 

3150. Бех В. В. Створення та комплексна рибницько-біологічна оцінка малолуска-

того внутрішньопорідного типу української рамчастої породи коропа : (І—ІІІ поко-

ління селекції) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 

"Рибництво" / Бех Віталій Валерійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. 

госп-ва. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38. — 100 пр. — [2012-2326 А]

 УДК 639.3.032 

3151. Хоєцький П. Б. Лісомисливське господарство Західного регіону Украї-

ни: історія розвитку, сучасний стан, потенціал мисливського фонду : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / 

Хоєцький Павло Богданович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". 

— Львів, 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37. — 100 пр. — [2012-3256 А]

 УДК 639.1(477.8) 

3152. Шекк П. В. Біологічно-технологічні основи культивування кефалевих і 

камбалових : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Риб-

ництво" / Шекк Павло Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. 

госп-ва, [Одес. держ. екол. ун-т]. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 

(33 назви). — 100 пр. — [2012-2751 А] УДК 639.37:[597.556.333.7+597.556.35 

На ступінь кандидата 

3153. Григоренко Т. В. Природна кормова база та рибопродуктивність виро-

щувальних ставів при внесенні пивної дробини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Григоренко Тетяна Володи-

мирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2576 А] УДК 639.311:631.8 

3154. Данильчук Г. А. Біотехнічні основи вирощування рибопосадкового ма-

теріалу з підвищеною масою для зариблення малих водойм півдня України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Да-

нильчук Галина Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т риб. гос-ва, [Херсон. держ. 

аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2581 А] 

 УДК 639.312(477.7) 

3155. Колесник Н. Л. Важкі метали в екосистемі ставів та їх вплив на рибо-

продуктивність і харчову цінність риби в умовах інтенсивного вирощування : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / 

Колесник Наталія Леонідівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — 

К., 2012. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2012-2621 А]

 УДК 639.311.053.1 
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3156. Лицур М. З. Традиційне рибальство в Східній Галичині (друга половина 

ХІХ ст. — 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Лицур Микола Зіновійович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-2643 А] УДК 639.2(477.83/.86) 

3157. Нагорнюк Т. А. Рибницькі та генетико-біохімічні особливості стад ре-

монтно-маточного матеріалу коропів антонінсько-зозуленецького масиву : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Нагор-

нюк Тетяна Андріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — К., 2012. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2665 А] 

 УДК 639.3.032:639.215.2 

3158. Янінович Й. Є. Підвищення ефективності ставового рибацтва за рахунок 

розширення полікультури риб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Янінович Йосип Євстахійович ; Нац. акад. аг-

рар. наук України, Ін-т риб. гос-ва. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3031 А] УДК 639.311 

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 кандидата 

3159. Зеленська М. О. Управління потенціалом поліграфічного підприємства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Зеленська Марина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 

100 пр. — [2012-2806 А] УДК 655:005.336 

3160. Зоренко Я. В. Удосконалення технології репродукування плоским 

офсетним друком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

[спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Зоренко Ярослав Володимирович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 19, [1] с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2012-1500 А] УДК 655.3.022.6 

3161. Ривак П. М. Удосконалення процесу позиціювання аркушів в офсетних 

друкарських машинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Ривак Павло Миколайович ; Укр. 

акад. друкарства. — Львів, 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 

150 пр. — [2012-1301 А] УДК 655.344:681.6-3-4 

3162. Скиба В. М. Закономірності тиражної стабільності елементів мономета-

левих форм плоского офсетного друку зі зволоженням : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / 

Скиба Василь Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 

2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1676 А] 

 УДК 655.226.5:655.344 

3163. Спанатій О. С. Український самвидав 1960—80-х років: сегмент непе-

ріодичних видань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-

мунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та редагування" / Спанатій 
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Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — 

К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-1324 А] 

 УДК 655.418(477)"1960/1980" 

3164. Фіялка С. Б. Редагування навчальної літератури з культурознавства для 

вищої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комуні-

кацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та редагування" / Фіялка Світла-

на Борисівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2726 А] 

 УДК 655.254.22:[378.091.64:008 

656 Транспортні та поштові служби.  

Організація та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

3165. Бардась О. О. Підвищення ефективності поїздоутворення шляхом вибору 

черговості розпуску составів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Бардась Олександр Олександрович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2012. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3425 А]

 УДК 656.222.3 

3166. Бондаренко Б. М. Удосконалення технічної експлуатації електромагніт-

них реле залізничної автоматики шляхом автоматизації процесів їх діагностування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуа-

тація та ремонт засобів трансп." / Бондаренко Борис Маврович ; М-во інфраструк-

тури України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 

Дніпропетровськ, 2011. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-1847 А] УДК 656.25 

3167. Власов Д. В. Розвиток і функціонування ринку водних ресурсів України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Власов Дмитро Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук Ук-

раїни, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0325 А] УДК 656.62:627.533.13/.14](477) 

3168. Германенко О. О. Підвищення безпеки руху транспортних засобів шля-

хом удосконалення систем автоматичної переїзної сигналізації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 

засобів трансп." / Германенко Олег Олександрович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. 

— Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-1442 А]

 УДК 656.216.2:621.397.7 

3169. Гордієнко І. В. Управління взаємодією аеропорту з транспортними 

підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гордієнко Ігор Володимирович ; Нац. 

авіац. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-0350 А] УДК 656.7.07 

3170. Короп Г. В. Удосконалення оперативного планування обробки вагоно-

потоків в транспортних системах підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.22.12 "Пром. трансп." / Короп Геннадій Вікторович ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-3626 А] УДК 656.22 
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3171. Костєнніков О. М. Удосконалення технології формування місцевого ва-

гонопотоку на дільниці в умовах сезонного коливання обсягів навантаження : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. 

системи" / Костєнніков Олексій Михайлович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1173 А] 

 УДК 656.222.3:656.212 

3172. Кушнір Л. В. Удосконалення системи управління енергоспоживанням в 

приміських пасажирських перевезеннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кушнір Людмила Во-

лодимирівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2012. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2012-3344 А] УДК 656.27.07:621.333 

3173. Любий Є. В. Визначення попиту на пересування населення малих міст 

маршрутним пасажирським транспортом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Любий Євген Володимиро-

вич ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0821 А] УДК 656.072 

3174. Мазуренко О. О. Удосконалення оперативного керування поїздоутво-

ренням на залізничних напрямках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Мазуренко Олександр Олексан-

дрович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро-

петровськ, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 

[2012-3673 А] УДК 656.222 

3175. Малашкін В. В. Удосконалення методів техніко-технологічної оцінки 

залізничних станцій з метою підвищення ефективності їх функціонування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та 

ремонт засобів трансп." / Малашкін Вячеслав Віталійович ; Дніпропетров. нац. ун-т 

залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2012-3681 А] УДК 656.212 

3176. Марценюк Л. В. Удосконалення структури управління вантажними ва-

гонами компаній-операторів в умовах реформування залізничного транспорту Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Марценюк Лариса Володимирівна ; М-во інфраструктури 

України, Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро-

петровськ, 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 110 пр. — [2012-1226 А]

 УДК 656.2.073 

3177. Носовський А. М. Методика застосування символьних перетворень для 

задач навігації та управління рухом суден у складних умовах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Но-

совський Андрій Миколайович ; Держ. п-во "Центр. НДІ навігації і упр.". — К., 2012. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-0470 А]

 УДК 656.61.052 

3178. Россолов О. В. Удосконалення інтервальної концепції визначення попи-

ту на послуги пасажирського маршрутного транспорту в крупних містах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. систе-

ми" / Россолов Олександр Вікторович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0514 А] 

 УДК 656.025.2 



   

 
411 

3179. Чибісов Ю. В. Підвищення ефективності вантажних перевезень у заліз-

ничному вузлі за рахунок вибору раціонального розподілу поїздопотоків по ділянкам 

вузла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транс-

порт. системи" / Чибісов Юрій Віталійович ; М-во інфраструктури України, Дніпро-

петров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2012. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2012-0278 А] 

 УДК 656.22.073 

3180. Шилаєв П. С. Підвищення ефективності процесу інтероперабельних пе-

ревезень вантажів на основі ресурсозберігаючих технологій : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Шилаєв 

Павло Сергійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-0621 А] УДК 656.2.073 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

3181. Бутинець Т. А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми 

теорії, методології, практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Бутинець Тетяна Анатоліївна ; 

Держ. ком. статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Житомир. 

держ. технол. ун-т]. — К., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (61 назва). — 

100 пр. — [2012-0667 А] УДК 657.6 

3182. Мороз Ю. Ю. Бухгалтерський облік та аналітичне забезпечення моніто-

рингу економічного потенціалу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Мороз Юлія Юзефів-

на ; Житомир. держ. технол. ун-т, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. по-

літики та продовольства України]. — Житомир, 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—36 (68 назв). — 100 пр. — [2012-3713 А] УДК 657.1 

3183. Проскуріна Н. М. Розвиток процедур аудиту: теорія та методологія : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз і аудит" / Проскуріна Неля Миколаївна ; Держ. служба статистики України, 

Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—35 (67 назв). — 100 пр. — [2012-2064 А] УДК 657.6 

На ступінь кандидата 

3184. Батіщева Н. М. Бухгалтерський облік діяльності професійних футболь-

них клубів: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Батіщева Надія Миколаївна ; Жи-

томир. держ. технол. ун-т, [Укр. акад. банк. справи Нац. банку України]. — Жито-

мир, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3287 А]

 УДК 657.1:[061:796.332.071] 

3185. Буратинський В. В. Облік і аналіз фінансових інвестицій: методика та 

організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз і аудит" / Буратинський Віталій Володимирович ; ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Івано-Франківськ, 

2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1413 А]

 УДК 657.05:336.531.2 

3186. Варічева Р. В. Бухгалтерський облік і аналіз формування та змін власно-

го капіталу: організація й методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Варічева Руслана Вікторівна ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0317 А] 

 УДК 657.411 

3187. Венцель В. Т. Бухгалтерський облік і контроль експортно-імпортних 

операцій: теорія, методика, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Венцель Віктор Тарасович ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0671 А] 

 УДК 657.6:339.56 

3188. Галушка Н. Й. Облік і аудит вексельних операцій в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і 

аудит" / Галушка Наталія Йосипівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2012-2939 А] УДК 657.6:336.716.6(477) 

3189. Герасимова Н. С. Облік і внутрішній аудит послуг підприємств готель-

ного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Герасимова Надія Сергіївна ; Харків. 

держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-3493 А] УДК 657.6:640.432 

3190. Гоголь М. М. Формування системи управлінського обліку на вертикаль-

но-інтегрованих підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Гоголь Марина Миколаївна ; Одес. 

держ. екон. ун-т, [Одес. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-1826 А] УДК 657:334.72 

3191. Головачко В. М. Бухгалтерський облік і контроль витрат на винороб-

них підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Головачко Василь Михайлович ; ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Івано-

Франківськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 150 пр. — [2012-3304 А]

 УДК 657:663.2 

3192. Грицай Т. Л. Аналіз та аудит інвестиційних проектів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / 

Грицай Тетяна Леонідівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2012-0165 А] УДК 657.424 

3193. Грицак Н. Ю. Облік і внутрішній аудит витрат автотранспортних під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз і аудит" / Грицак Неля Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1454 А] УДК 657.6:629.31/.34 

3194. Десяткіна І. В. Бухгалтерський облік і контроль витрат виробництва та 

обігу на підприємствах ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Десяткіна Ірина 

Володимирівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-0049 А] УДК 657.47:640.432 



   

 
413 

3195. Жувагіна І. О. Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств 

роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Жувагіна Ірина Олександрівна ; Харків. 

держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-3548 А] УДК 657.92:658.152:339.37 
3196. Заєць І. В. Бухгалтерський облік і контроль як спосіб виявлення і попе-

редження шахрайських операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Заєць Ігор Володимирович ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0169 А] УДК 657.633:343.72 

3197. Зеленіна О. О. Бухгалтерський облік і аналіз формування та використан-

ня позикового капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Зеленіна Олена Олександрівна ; Житомир. 

держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (22 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0052 А] 

 УДК 657.412.1:657.62 

3198. Ігнатенко Т. В. Облік та аналіз за сегментами у системі управління 

підприємствами торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Ігнатенко Тетяна Володимирівна ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — [2012-3569 А] УДК 657:658.8 

3199. Кругла М. М. Облік і контроль в управлінні якістю продукції молочного 
скотарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз і аудит" / Кругла Марина Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2012-2977 А] УДК 657.1:637.1 

3200. Куцинська М. В. Інформація управлінського обліку в аналізі ефектив-
ності діяльності державних вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Куцинсь-

ка Марія Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана", [Нац. металург. акад. України]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2012-0176 А] УДК 657.471:378 

3201. Лебедик Г. В. Облік і аналіз операцій з оренди основних засобів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і 

аудит" / Лебедик Галина Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). 
— 100 пр. — [2012-1979 А] УДК 657.1 

3202. Литвиненко Н. О. Бухгалтерський облік і контроль внутрішніх розрахун-

ків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз і аудит" / Литвиненко Наталія Олександрівна ; Центр. спілка спожив. т-в 
України, Львів. комерц. акад., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (28 назв). — 100 пр. — [2012-2642 А]

 УДК 657.6 

3203. Любимов М. О. Формування управлінської звітності підприємств : (на 
прикл. харч. пром-сті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Любимов Микола Олександрович ; Одес. 

держ. екон. ун-т, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Одеса, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2245 А] 

 УДК 657:664 



   

 
414 

3204. Маначинська Ю. А. Облік і аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємств готельного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Маначинська Юлія Анатоліїв-

на ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (36 назв). 

— 100 пр. — [2012-1220 А] УДК 657:640.41 

3205. Маценко Л. Ф. Бухгалтерський облік та контроль фактів господарського 

життя з невизначеними наслідками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Маценко Лілія Федорівна ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-2851 А] УДК 657.6 

3206. Миськів Л. П. Обліково-контрольне забезпечення управління фор-

муванням і розподілом прибутку в підприємствах спиртової промисловості : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз і аудит" / Миськів Любов Петрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2433 А] УДК 

657.221:338.515:663.5 

3207. Михальчишина Л. Г. Бухгалтерський облік операцій з управління 

нерухомим майном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Михальчишина Лариса Гаврилівна ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2657 А] 

 УДК 657.6:347.133.7 

3208. Муравський В. В. Облік і аналіз руху товарів з використанням інфор-

маційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Муравський Володимир Васильович ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. 

— Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 120 пр. 

— [2012-3717 А] УДК 657:004.9 

3209. Муренко Т. О. Організація контролю фінансової звітності : (на прикл. п-в 

залізн. трансп. України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Муренко Тетяна Олександрівна ; Одес. 

нац. екон. ун-т. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2012-2026 А] УДК 657:656.2](477) 

3210. Перетятько Ю. М. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового лізінгу: 

теорія та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Перетятько Юлія Митрофанівна ; Нац. 

акад. статистики, обліку та аудиту, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0898 А] 

 УДК 657:658.713 

3211. Пономаренко Є. Б. Бухгалтерський облік і контроль операцій з фінансо-

вими інвестиціями: теорія і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Пономаренко Євгенія Броні-

славівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2878 А]

 УДК 657.4:330.322](477) 

3212. Пустяк О. В. Облік і аналіз власного капіталу комунальних унітарних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Пустяк Ольга Василівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0931 А] 

 УДК 657.411 

3213. Саух І. В. Бухгалтерський облік і контроль затрат на оплату праці в умо-

вах ресурсозбереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Саух Ірина Василівна ; Житомир. держ. 

технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1667 А] УДК 657.471.12 

3214. Сулима М. О. Обліково-аналітичне забезпечення міжбанківських кре-

дитних операцій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Сулима Мар'яна Олександрівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Ун-т банк. справи Нац. банку 

України]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2012-3230 А] УДК 657:336.717.061(477) 

3215. Титенко Л. В. Облік і аналіз виробничих запасів фармацевтичних підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : спец. 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз і аудит" / Титенко Лариса Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—

16 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3240 А] УДК 657:615.1 

3216. Томілова Н. О. Внутрішньогосподарський облік виробництва продукції 

кормових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Томілова Надія Олександрівна ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2495 А]

 УДК 657.4:633.3 

3217. Труфен А. О. Облік та контроль видатків на оплату праці в вищих 

навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Труфен Алла Олегівна ; Нац. акад. ста-

тистики, обліку та аудиту, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2012-0573 А] УДК 657.471.12:378 

3218. Фабіянська В. Ю. Організація обліку і контролю виробництва біологічного 

палива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз і аудит" / Фабіянська Вікторія Юхимівна ; Нац. акад. аграр. наук Ук-

раїни, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2141 А] 

 УДК 657.471:620.952 

3219. Чирка Д. М. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті: теорія, 

організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Чирка Дмитро Михайлович ; Житомир. 

держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0077 А] УДК 657.1:336.745 

3220. Щирба І. М. Облік оплати праці та аудит її ефективності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / 

Щирба Ірина Маркіянівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 150 пр. — [2012-2318 А] УДК 657:331.2 

3221. Юрчик В. І. Облікова політика підприємств малого бізнесу і опти-

мізація оподаткування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Юрчик Віра Іванівна ; Житомир. держ. 

технол. ун-т, [Установа освіти Республіки Білорусь "Брест. держ. техн. ун-т"]. — 

Житомир, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2012-3025 А] УДК 657.1:334.722 
3222. Юхименко-Назарук І. А. Бухгалтерський облік та контроль опера-

цій з нерухомістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз і аудит" / Юхименко-Назарук Ірина Анатоліївна ; 
Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1753 А] 

 УДК 657.421.1+657.6 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

3223. Гораль Л. Т. Системно-цільове забезпечення технологічного оновлення 
підприємств магістрального транспорту газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гораль Ліліана Та-
расівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 39 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 30—34 (41 назва). — 180 пр. — [2012-1828 А] УДК 658.2:622.691 

3224. Іванов С. В. Організаційно-економічний механізм управління підп-
риємством, орієнтований на фінансовий результат і ліквідність  : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
Іванов Сергій Володимирович ; Класич. приват. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "При-
дніпров. держ. акад. буд-ва та архіт."]. — Запоріжжя, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 29—33 (49 назв). — 100 пр. — [2012-2603 А] УДК 658.14/.17 

3225. Карачина Н. П. Економічна поведінка машинобудівних підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами" / Карачина Наталія Петрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Вінниц. нац. 
техн. ун-т]. — Львів, 2012. — 48 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—45 (93 назви). — 100 пр. 
— [2012-0410 А] УДК 658.5:621 

3226. Пєтухова О. М. Розвиток інноваційної діяльності підприємств харчової 
промисловості : (пробл. і перспективи) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пєтухова Ольга Михайлівна ; 
Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 
110 пр. — [2012-3377 А] УДК 658.589:664 

3227. Шталь Т. В. Маркетингові стратегії підприємства ресторанного госпо-
дарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Шталь Тетяна Валеріївна ; Донец. нац. ун-т економіки 
і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Харків. держ. ун-т харчування і 
торгівлі]. — Донецьк, 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (47 назв). — 
100 пр. — [2012-2315 А] УДК 658.8:640.432 

На ступінь кандидата 

3228. Абдулмагід Масуд Кабеллу. Механізм управління концентрацією і 
укрупненням капіталу промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-ва" / Абдулмагід 
Масуд Кабеллу ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь 
(Донец. обл.), 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 120 пр. — [2012-3401 А] УДК 658.152 
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3229. Адамовська В. С. Удосконалення оцінки економічної ефективності 

реальних інвестицій : (на прикл. гірн.-збагачув. комбінатів) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Адамовська Вікторія Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-3402 А] УДК 658.152:622 

3230. Антонець О. О. Адаптивне управління витратами малих машино-

будівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Антонець Ольга Олександрівна ; Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 120 пр. — [2012-2764 А] УДК 658.153:621 

3231. Арапов О. С. Оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами" / Арапов Олексій Сергійович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-0644 А]

 УДК 658.152 

3232. Ареф'єв В. О. Управління формуванням фінансової безпеки підприємств : 

автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами" / Ареф'єв Володимир Олегович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [При-

ват. вищ. навч. закл. "Європ. ун-т"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (17 назв). — 130 пр. — [2012-1766 А] УДК 658.15 

3233. Артеменко О. О. Організаційно-економічні засади техніко-технологіч-

ного забезпечення рослинництва сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Артеменко Олександра Олексіївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-2204 А] УДК 658.27:633 

3234. Атюшкіна В. В. Оцінювання узгодженості інноваційної та інвестиційної 

стратегій підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Атюшкіна Вікторія Віталіївна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-1768 А] УДК 658.14/.17 

3235. Білан О. С. Інвестиційне планування на промисловому підприємстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Білан Оксана Степанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 

ун-т", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Ужгород, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-2209 А] УДК 658.152:334.716 

3236. Богдан Ю. М. Інноваційна стратегія як фактор забезпечення конкуренто-

спроможності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Богдан Юрій Миколайович ; Класич. 

приват. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2012-3449 А] УДК 658.589:621 

3237. Борисенко В. О. Економічна ефективність використання польових 

агрегатів у рослинництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Борисенко Володимир Олексійович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Укр. НДІ 

продуктивності агропром. комплексу]. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3056 А] УДК 658.53:631.3 
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3238. Віннікова В. В. Формування дивідендної політики торговельного підприємст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Віннікова Вікторія Вікторівна ; Харків. держ. ун-т харчування та 

торгівлі. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-3477 А] УДК 658.155.2 

3239. Волков Д. П. Аналіз операційної діяльності машинобудівних підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз і аудит" / Волков Дмитро Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-0682 А] УДК 658.511:621 

3240. Данченко М. І. Управління обіговими коштами будівельних організацій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Данченко Марія Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2012-3091 А] 

 УДК 658.153:69 

3241. Дереча Д. О. Управління інноваційною діяльністю агросервісних підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами" / Дереча Дмитро Олексійович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3314 А] УДК 658.589:631.11 

3242. Деркач Т. А. Формування та ефективність використання оборотних 

засобів зернових складів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Деркач Тетяна Анатоліївна ; М-во аг-

рар. політики та продовольства України, Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань 

(Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-3315 А] УДК 658.153:631.115 

3243. Діденко Є. О. Управління економічною безпекою підприємства : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами" / Діденко Євген Олександрович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-0048 А] УДК 658:005.931.1 

3244. Долозіна І. Л. Маркетингові стратегії підприємств тютюнової галузі Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Долозіна Ірина Леонідівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-3532 А] 

 УДК 658.8:663.97 

3245. Дутова Н. В. Управління збутом металургійних підприємств з викорис-

танням електронних торговельних площадок : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дутова Наталя 

Валентинівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Ін-т економіки 

пром-сті]. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(24 назви). — 100 пр. — [2012-3318 А] УДК 658.8:669 

3246. Єрешко Ю. О. Управління грошовими потоками підприємства : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 

п-вами" / Єрешко Юлія Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-0375 А] УДК 658.15:336.74 
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3247. Задоя В. О. Удосконалення механізму управління залізничними паса-

жирськими перевезеннями в приміському сполученні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Задоя 

Вячеслав Олександрович ; М-во інфраструктури України, Дніпропетров. нац. ун-т 

залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2012. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0387 А] 

 УДК 658:656.2.072 

3248. Какодєй А. О. Механізм маркетингового управління екологічними ризи-

ками підприємств металургійної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Какодєй Ан-

тоніна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Донец. 

нац. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0405 А] УДК 658.8:504.5:669](477) 

3249. Камарицький Ю. С. Управління ринковою вартістю підприємств : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами" / Камарицький Юрій Сергійович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — [2012-0019 А] УДК 658.14 

3250. Кобзєва К. В. Інструментарій управління логістичними затратами про-

мислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кобзєва Катерина Василівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Луганськ, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2012-0418 А] 

 УДК 658.15 

3251. Кудлаєнко С. В. Економічний механізм адаптації підприємств до кризових 

умов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Кудлаєнко Сергій Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-0780 А] УДК 658.1:338.124.4 

3252. Курган Н. В. Управління господарською діяльністю підприємств ін-

новаційного типу розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Курган Наталя Володимирівна ; Харків. 

нац. екон. ун-т. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-0785 А] УДК 658.589 

3253. Кучер Л. Ю. Прибутковість виробництва молока та економічні важелі її 

підвищення в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кучер Леся 

Юріївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (25 назв). 

— 100 пр. — [2012-0789 А] УДК 658.155:[338.439:637.1 

3254. Лебідь І. О. Теоретико-методичні засади оцінки рівня якості корпора-

тивного управління гірничодобувних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лебідь Ірина 

Олександрівна ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-3137 А]

 УДК 658:622.012 

3255. Мазур О. О. Вартісно-орієнтоване управління підприємств рекреа-

ційного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мазур Олена Олексіївна ; ПВНЗ "Європ. 

ун-т". — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 120 пр. — 

[2012-3143 А] УДК 658.15 

3256. Малиш І. М. Механізм оцінки інвестицій в інновацію на підприємствах 

будівельної індустрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Малиш Ірина Миколаївна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-2003 А] УДК 658.152:624 

3257. Маліч Ю. С. Маркетинг інтеграційних процесів підприємств : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 

п-вами" / Маліч Юрій Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-0222 А] УДК 658.8 

3258. Мельник Л. М. Капіталізація машинобудівного підприємства : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 

п-вами" / Мельник Лілія Миколаївна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — 

Тернопіль, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 100 пр. — 

[2012-0857 А] УДК 658.14:621 

3259. Мешко В. В. Організація та управління фінансовими ресурсами і фінан-

совою результативністю електроенергетичного комплексу Карпатського регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розміщення 

продукт. сил і регіон. економіка" / Мешко Василь Васильович ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-2987 А] УДК 658.15:620.91](477.8) 

3260. Мигаль О. Ф. STP-маркетинг м'ясопереробних підприємств : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Мигаль Оксана Фелікіссімівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 170 пр. — [2012-3359 А] 

 УДК 658.8:637.5.03 

3261. Можевенко Т. Ю. Планування рекламних комунікацій промислових під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Можевенко Тетяна Юріївна ; Харків. нац. екон. ун-т, [Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3708 А] УДК 659.113:658.15 

3262. Мороз Л. О. Формування асортименту та якості модифікованих пен-

тафталевих емалей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Мороз Людмила Омелянівна ; Центр. спілка спо-

жив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3712 А] УДК 658.56:667 

3263. Мушникова С. А. Формування системи управлінських інновацій на про-

мислових підприємствах залізничого транспорту на основі синергетичного підходу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Мушникова Світлана Анатоліївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). 

— 100 пр. — [2012-2664 А] УДК 658.1:656.2 

3264. Нездойминога О. О. Стратегічне управління інноваційною діяльністю 

переробних підприємств в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нездойминога 

Олена Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-0879 А] УДК 658.589 

3265. Нестеренко С. С. Ефективність управління оборотним капіталом підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Нестеренко Світлана Сергіївна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. лю-

дини "Україна". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-0881 А] УДК 658.15 

3266. Неуров І. В. Організування закупівельної діяльності машинобудівних 

підприємств на засадах логістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Неуров Ігор Валентинович ; 

Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права", [Нац. ун-т "Львів. полі-

техніка"]. — Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2012-0142 А] УДК 658.71:621 

3267. Овчар О. С. Інноваційно-інвестиційне забезпечення стійкого розвитку 

промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Овчар Олена Сергіївна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 

(9 назв). — 100 пр. — [2012-2995 А] УДК 658.152+658.589]:334.716 

3268. Окуловська А. С. Формування екологічно орієнтованого управлін-

ня підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Окуловська Аліна Станіславівна ; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22. — 100 пр. — [2012-3164 А] УДК 658.567:502.174 

3269. Павловська М. О. Управління інвестиційною діяльністю машинобудів-

ного підприємства в умовах фінансової нестабільності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пав-

ловська Марина Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3747 А] 

 УДК 658.152:621 

3270. Порожняк О. О. Формування та використання стратегічних компетенцій 

коксохімічного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Порожняк Ольга Олександрівна ; 

НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2012. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-1289 А] 

 УДК 658.15:662.74 

3271. Приварникова І. Ю. Управління використанням та оновленням основ-

них засобів підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Приварникова Ірина 

Юліївна ; Харків. нац. екон. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2012-3380 А]

 УДК 658.27:62 

3272. Прус Н. В. Планування витрат у системі економічної безпеки підприємства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. без-

пека суб'єктів господар. діяльн." / Прус Наталія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-3183 А] УДК 658.155 
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3273. Роганова Г. О. Фінансовий механізм управління оборотними кошта-

ми підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Роганова Ганна Олександрівна ; Донец. 

нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3797 А] 
 УДК 658.153 

3274. Скорик О. О. Оптимізація амортизаційної політики підприємств машинобудів-

ної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Скорик Олександр Олександрович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 
ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2012-3213 А] УДК 658.15:621 

3275. Скорнякова Ю. Б. Економічна ефективність інвестиційних проектів під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Скорнякова Юлія Борисівна ; Дніпропетров. ун-т ім. Альф-
реда Нобеля, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-0539 А] УДК 658.152 

3276. Скупейко В. В. Інвестування в основний капітал підприємств : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Скупейко Василь Васильович ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т біз-

несу та права". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-0192 А] УДК 658.152 

3277. Солнцева Н. В. Оцінювання та регулювання організаційної культури 
будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Солнцева Наталія Вікторівна ; Харків. 

нац. акад. міськ. госп-ва, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Х., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3837 А] УДК 658:624 

3278. Сорока К. О. Управління маркетинговою діяльністю на машинобудів-
них підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сорока Катерина Олексіївна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Дніпропетров. держ. фін. акад.]. — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 
1 20 пр. — [2012-3840 А] УДК 658.8:621 

3279. Стригуль Л. С. Інвестиційна привабливість підприємства в умовах не-

визначеності конкурентного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стригуль Лариса Стані-

славівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 120 пр. — [2012-0973 А] УДК 658.152 

3280. Сяська О. В. Економічне регулювання водокористування в комуналь-

ному господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 
Сяська Олена Василівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2012-0150 А] 

 УДК 658.265:711.8 

3281. Ткачова А. В. Управління логістичною діяльністю металургійних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Ткачова Анастасія Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. 

держ. техн. ун-т", [ПВНЗ "Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т"]. — Маріуполь (Донец. обл.), 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-0565 А]

 УДК 658.788:669 
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3282. Улянич Ю. В. Розвиток капіталізації сільськогосподарських підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Улянич Юлія Василівна ; М-во аграр. політики та продовольства Ук-

раїни, Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-2139 А] УДК 658.14:631.11 

3283. Ціцька Н. Є. Організаційно-економічний механізм функціонування сіль-

ськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ціцька Надія Євгенівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2157 А] 

 УДК 658:631.11 

3284. Чобіток В. І. Управління потенціалом конкурентоспроможності промис-

лових підприємств залізничного транспорту на засадах контролінгу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 

Чобіток Вікторія Іванівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Укр. інж.-пед. акад.]. — 

Х., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 100 пр. — [2012-3009 А]

 УДК 658:656.2 

3285. Чуб Ю. В. Управління нематеріальними активами підприємств АПК : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами" / Чуб Юлія Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 120 пр. — [2012-0603 А] УДК 658.152:631.11 

3286. Шавкун Г. П. Удосконалення системи управління витратами коксо-

хімічного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шавкун Галина Панасівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-0608 А] 

 УДК 658.152:662.74 

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузi 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

3287. Авіна С. І. Втрати платиноїдного каталізатора та їх утилізація у тех-

нології нітратної кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Авіна Світлана Іванівна ; Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-3041 А] УДК 661.566.097.3:546.9 

3288. Бальних В. Д. Технологія отримання йодиду натрію особливої чистоти 

для монокристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

[спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Бальних Валентина Дмитрівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Публіч. АТ "Наук.-вироб. об-ня 

"Йодобром" М-ва екон. розв. і торгівлі України]. — Дніпропетровськ, 2012. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 100 пр. — [2012-1381 А] 

 УДК 661.833.047.065 

3289. Васильєв М. І. Інтенсифікація сполучених реакційно-масообмінних про-

цесів в карбонізаційних реакторах содового виробництва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / 
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Васильєв Михайло Ілліч ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3064 А] УДК 661.33.02 

3290. Віценко Н. Ю. Підвищення ефективності виробництва силікатної цегли 

із застосуванням механічної активації та добавкою фосфогіпсу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / 

Віценко Наталя Юріївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. держ. техн. ун-т 

буд-ва та архіт.]. — Х., 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 

[2012-3479 А] УДК 66.712:546.284 

3291. Демченко О. О. Основи хімії та технології синтезу дипентаеритриту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Техно-

логія продуктів органіч. синтезу" / Демченко Ольга Олександрівна ; Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0364 А] УДК 661.727.2.011 

3292. Іванченко О. В. Процес обробки рідкого курячого яйця високим тиском 

з метою стабілізації його якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Іван-

ченко Олександр Валерійович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 

Туган-Барановського. — Донецьк, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2012-0092 А] УДК 66.083:637.43 

3293. Калашникова А. М. Каталізатори фотоіндукованого окиснення на ос-

нові системи ZnO-TiO2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Калашникова Анастасія Миколаїв-

на ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-

технол. ун-т"]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-1922 А] УДК 661.882.097.3 

3294. Кисельова-Логінова К. В. Основи хімії та технології сукцинімідних по-

верхнево-активних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Кисельова-Логінова 

Катерина Валеріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. 

— 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1931 А]

 УДК 661.743:661.185.76 

3295. Костинюк А. О. Одержання методом осадження оксидного залізо-моліб-

денового каталізатора конверсії метанолу у формальдегід : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / 

Костинюк Андрій Олегович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". 

— Дніпропетровськ, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-1174 А] УДК 66.097.3-039.672 

3296. Максисько О. Р. Інтенсифікація теплообмінних процесів з використан-

ням поверхнево-активних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / 

Максисько Оксана Романівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Львів. нац. ун-т 

вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького М-ва аграр. політики та продо-

вольства України]. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-1571 А] УДК 66.021.4.045.1:661.185 

3297. Марван Ель Дассукі. Закономірності тепло-масообмінних та гідродинаміч-

них процесів контактного випарювання дистилерної рідини у содовому виробництві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та 
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обладн. хім. технології" / Марван Ель Дассукі ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-1576 А] УДК 661.33.021.4.048.5 

3298. Мороз М. О. Абсорбція NOх з використанням ефекту кавітації та пере-
розподілом газорідинних потоків в технології нітратної кислоти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. 
речовин" / Мороз Микола Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2012-2253 А] УДК 66.097 

3299. Мудрий С. О. Гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану в при-
сутності кисневмісних органічних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Мудрий 
Сергій Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2011. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2012-1868 А] УДК 661.715.09 

3300. Черемисінова А. О. Одержання неорганічних полімерних фосфатів для 
процесів гарячої обробки металів тиском : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Черемисінова 
Анна Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — 
Дніпропетровськ, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (13 назв). — 100 пр. 
— [2012-1015 А] УДК 661.635:621.7.079 

3301. Шершньов С. А. Отримання вуглеводнів з синтез-газу за технологією 
аерозольного нанокаталізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Шершньов Сергій Анато-
лійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2180 А] УДК 661.715.084.2 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь доктора 

3302. Гуляєв В. М. Фізико-хімічна природа реакційної здатності і міцності 
коксу та методи їх оптимізації і стабілізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріа-
лів" / Гуляєв Віталій Михайлович ; Держ. агентство України з упр. держ. корпорат. 
правами та майном, Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. 
— Х., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — 100 пр. — 
[2012-0706 А] УДК 662.762.092.89 

На ступінь кандидата 

3303. Анохіна К. В. Механізм та кінетика біоконверсії відходів тваринного по-
ходження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Про-
цеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Анохіна Катерина Володимирів-
на ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2012. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 120 пр. — [2012-2763 А]
 УДК 662.767.2 

3304. Бондзик Д. Л. Попередня термічна обробка низькореакційного вугілля 
для його факельного спалювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Бондзик 
Дмитро Леонтійович ; НАН України, Ін-т газу, [Ін-т вугіл. енерготехнологій]. — К., 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0663 А] 

 УДК 662.61+662.667 
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3305. Гунька В. М. Розроблення основ технології оксидаційного знесірчуван-

ня енергетичних бурого та кам'яного вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. ма-

теріалів" / Гунька Володимир Мирославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2012-0708 А] УДК 662.73/.74 

3306. Михайлюк В. М. Механізм і кінетичні закономірності процесу перероб-

ки твердих органічних відходів методом високотемпературного піролізу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. 
хім. технології" / Михайлюк Валерій Мирославович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Х., 2011. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-2250 А] УДК 662.74 

3307. Пополов Д. В. Створення високоефективного пристрою для підготовки 

агломераційної шихти до спікання з метою підвищення продуктивності агломашини 
та якості агломерату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.08 "Машини для металург. вир-ва" / Пополов Дмитро Володимирович ; 

Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1288 А] УДК 662.8.055:622.781 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

На ступінь доктора 

3308. Капліна Т. В. Наукове обґрунтування та розробка технології харчових 

продуктів з використанням сировини, обробленої фізичними методами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. 

продукції" / Капліна Тетяна Вікторівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, 

[Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Х., 2012. — 

33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30 (48 назв). — 150 пр. — [2012-1142 А] 

 УДК 641.51 
3309. Погарська В. В. Наукове обґрунтування технологій каротиноїдних і 

хлорофілвмісних дрібнодисперсних рослинних добавок : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. 

продуктів" / Погарська Вікторія Вадимівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, 
[Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі]. — Одеса, 2012. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (60 назв). — 100 пр. — [2012-0911 А] УДК 663.05:664.8/.9 

На ступінь кандидата 

3310. Бесіда С. М. Технологія емульсійних соусів з використанням молочно-

білкового концентрату зі сколотин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Бесіда Світлана Миколаївна ; 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 
2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 120 пр. — [2012-0300 А]

 УДК 664.871:637.247 

3311. Драчук У. Р. Інтенсифікація екстрагування термолабільних субстанцій із 

застосуванням поверхнево-активних речовин на прикладі групи органопрепаратів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та 

обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Драчук Уляна Романівна ; Вінниц. нац. 

аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — 

Вінниця, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 150 пр. — 

[2012-2952 А] УДК 664:661.12.021.3 
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3312. Жмудь А. В. Розробка технології соусів-дресингів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харчової 

продукції" / Жмудь Альона Вікторівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1487 А]

 УДК 664.871 
3313. Ішкова О. М. Товарознавча оцінка нових сортів озимої м'якої пшениці для 

виготовлення хліба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Ішкова Олена Миколаївна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2012. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (28 назв). — 120 пр. — [2012-1510 А] УДК 620.2:664.71 

3314. Каганець О. О. Вплив санітарно-гігієнічних умов виробництва меду, 

різного ботанічного походження, на показники його якості та безпечності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та 

вет. санітарія" / Каганець Олександр Олександрович ; М-во аграр. політики та продо-
вольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-

кого, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Львів, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-1511 А] УДК 638.09:638.162 

3315. Карбівнича Т. В. Формування якості напівфабрикату борщової заправки при 
виробництві та холодильному зберіганні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознав. харч. продуктів" / Карбівнича Тетяна Василівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-2611 А] УДК 664.849.037.5 
3316. Молчанова Н. Ю. Розробка обладнання для жаріння м'яса з високим 

вмістом сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Молчанова 

Наталія Юріївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Ба-

рановського, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — 
Донецьк, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-0141 А] УДК 641.521:637.5 

3317. Назаренко Ю. В. Удосконалення технології сиру кисломолочного для 

дитячого харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.04 "Технологія м'ясних, молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / 

Назаренко Юлія Валентинівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2012. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1605 А] 

 УДК 637.352:613.22 

3318. Наріжний С. А. Розробка режимів одержання технологічно стійких 
емульсій при виробництві спредів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з 

гідробіонтів" / Наріжний Сергій Анатолійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, 

[Технол. ін-т молока та м'яса Нац. акад. аграр. наук України]. — Одеса, 2012. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-1606 А] 

 УДК 664.3.033 

3319. Науменко К. А. Удосконалення технології екстрактів та концентратів із 

рослинної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / Науменко Ксенія 

Андріївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 130 пр. — [2012-0459 А] УДК 663.8.03 

3320. Османова Ю. В. Технологія напівфабрикату з топінамбуру і цикорію та 

паштетів з його використанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 



   

 
428 

наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Османова Юлія Вікторівна ; 

Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 140 пр. — [2012-1619 А]

 УДК 664.934:[635.24+633.78] 
3321. Павліш Л. О. Формування асортименту нових безалкогольних напоїв 

оздоровчого призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Павліш Лариса Олегівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2012-0479 А] УДК 663.86.054 

3322. Палько Н. С. Товарознавча оцінка споживних властивостей, якості і збе-

реженості пісочних тістечок поліпшеного складу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Палько Наталія Степа-
нівна ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 100 пр. — [2012-2999 А] УДК 620.2:664.683 

3323. Петренко О. В. Підвищення ефективності жарильного обладнання з ви-

користанням кремнійорганічних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. 
вир-в" / Петренко Олена Володимирівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. 

— Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2012-1278 А] УДК 641.542.76:547.1'128 

3324. Плахотна Ю. М. Технологія функціональних жирових емульсій на ос-
нові неповних ацилгліцеринів та структурованих ліпідів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і 

парфумер.-космет. продуктів" / Плахотна Юлія Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2012-0908 А] УДК 664.346 
3325. Подлісна О. В. Удосконалення технології жирової основи функціо-

нальних маргаринів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / Под-

лісна Олена Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0913 А] 

 УДК 664.336 

3326. Рогова Н. В. Розробка технології лактоферментованого березового соку 

та напоїв на його основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Рогова Наталія 

Володимирівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, ["Полтав. ун-т економіки і торгівлі" 

вищ. навч. закл. Укоопспілки]. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 14—16 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-0935 А] УДК 664.86:582.632.1 

3327. Роговий І. С. Удосконалення технології напівфабрикату пісочного випе-
ченого із підвищеним вмістом кальцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Роговий Іван Стані-

славович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 120 пр. — [2012-1302 А] УДК 664.644.4 
3328. Сапожнікова Н. Ю. Удосконалення технології виробництва концентро-

ваного пюреподібного ябучного напівфабрикату : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. 

продуктів" / Сапожнікова Наталя Юріївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — 
Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2091 А]

 УДК 634.11:66.063.94 
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3329. Степанов Д. В. Удосконалення процесу видалення нутрощів хамси  

гідравлічним способом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Степанов 

Дмитро Віталійович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туран-Ба-

рановського, [Керчен. держ. мор. технол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Донецьк, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 120 пр. 

— [2012-0193 А] УДК 664.951.022 

3330. Турчиняк М. К. Товарознавчі дослідження споживних властивостей, 

якості і збереженості розробленого здобного печива поліпшеного складу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / 

Турчиняк Марія Климентівна ; Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 100 пр. — [2012-3248 А] УДК 664.683.017 

3331. Устенко І. А. Розробка технології фруктових та овочевих наповнювачів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія 

консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Устенко Інна Андріївна ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 

100 пр. — [2012-0996 А] УДК 664.857:663.8 

3332. Цирульнікова В. В. Підвищення ефективності технологічних процесів 

очищення дифузійного соку з використанням додаткових реагентів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин 

та продуктів бродіння" / Цирульнікова Віта Валентинівна ; Нац. ун-т харч. техноло-

гій. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 

130 пр. — [2012-0598 А] УДК 664.1.037 

3333. Черкашина В. Ю. Формування товарознавчих властивостей замороже-

них тістових напівфабрикатів з додаванням рослинної сировини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознав. харч. продуктів" / 

Черкашина Вікторія Юріївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2739 А] 

 УДК 664.656 

3334. Чуйко М. М. Формування якості макаронних виробів, збагачених на біо-

органічні сполуки кальцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.15 "Товарознав. харч. продуктів" / Чуйко Марина Миколаївна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2012-2743 А] УДК 664.694:661.842 

3335. Шейко Т. В. Удосконалення процесу адсорбційного очищення соку столово-

го буряка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Про-

цеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Шейко Таміла Володимирівна ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 

(29 назв). — 130 пр. — [2012-2178 А] УДК 663.813-967:635.11 

666 Скляна і керамічна промисловість.  

Промисловість в'яжучих. Цемент і бетон 

На ступінь кандидата 

3336. Бойко Т. В. Поетапна організація структури та керування властивос-

тями пінобетону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн.  наук : 

[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Бойко Тетяна Володимирівна ; Одес. 

держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(6 назв). — [2012-1398 А] УДК 666.973.6 
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3337. Вознюк Г. В. Клейові суміші з підвищеними термомеханічними власти-

востями на основі лужного алюмосилікатного зв'язуючого : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Воз-

нюк Григорій Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2012-2346 А] 

 УДК 666.968.018.4 

3338. Гузенко С. О. Малогабаритне обладнання для роботи на крупнозернис-

тих бетонних сумішах в умовах будівельного майданчика : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і 

конструкцій" / Гузенко Сергій Олександрович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — 

Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-1100 А]

 УДК 666.97.05 

3339. Дрозд А. А. Сухі гіпсові суміші з комплексною добавкою на основі по-

лівінілацетатної дисперсії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Дрозд Андрій Анатолійович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2011. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1856 А]

 УДК 666.914.5:663.543 

3340. Ковалик І. В. Проектування піногіпсу за заданими властивостями : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали 

і вироби" / Ковалик Ірина Володимирівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт., [Нац. 

ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2012-2616 А] УДК 666.973.6 

3341. Міхєєв І. А. Підвищення ефективності рецептурних рішень в технології 

товарного бетону методами математичного моделювання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / Міхєєв Іван 

Андрійович ; Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2011. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-1867 А] УДК 666.97:004.942 

3342. Паращук Л. Я. Розширні та напружні цементи з добавками на основі 

модифікованого негашеного вапна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Паращук Лідія 

Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3756 А] УДК 666.94 

3343. Чиркіна М. А. Низькотемпературний фарфор господарчого призначення 

на основі кварц-польовошпатової сировини України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 

Чиркіна Марина Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2012-0279 А] 

 УДК 642.72:666.5(477) 

3344. Шматько Т. Ю. Зносостійкі склокерамічні матеріали на основі карбіду 

кремнію і електрокорунду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Шматько Тетяна Юріївна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-0078 А] 

 УДК 666.3.016:666.596 
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669 Металургія. Метали та сплави 

На ступінь доктора 

3345. Куцін В. С. Теоретичне узагальнення, дослідження та розробка ресурсо-

енергоощадних процесів і технологій виробництва марганцевих феросплавів у висо-

копотужних електропечах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та сплавів" / Куцін Володимир Се-

менович ; Нац. металург. акад. України, [ПАТ "Нікопол. з-д феросплавів"]. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (37 назв). — 100 пр. 

— [2012-2837 А] УДК 669.15'74-198:658.567.1 

На ступінь кандидата 

3346. Даниленко С. В. Передпускові та теплові показники обпалення алюмі-

нієвих електролізерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Даниленко Сергій Вікторович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2580 А] УДК 669.713.72 

3347. Карпов А. В. Удосконалення процесу доменної плавки з використанням 

антрациту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Ме-

талургія чор. і кольор. металів та сплавів" / Карпов Антон Володимирович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Маріу-

поль (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-1927 А] УДК 669.162 

3348. Кассім Д. О. Вдосконалення технології доменної плавки в сучасних умо-

вах при змінах якості залізорудної сировини та коксу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та 

сплавів" / Кассім Дар'я Олександрівна ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро-

петровськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1148 А]

 УДК 669.162 

3349. Кириченко О. Г. Розробка дослідно-промислової технології утилізації 

червоних шламів з отриманням дисперсних металовуглецевих матеріалів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і 

кольор. металів та сплавів" / Кириченко Олексій Геннадійович ; Запоріз. держ. інж. 

акад. — Запоріжжя, 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (24 назви). — 

100 пр. — [2012-1518 А] УДК 669.712.054 

3350. Лютова О. В. Підвищення технологічних та механічних властивостей 

доевтектичних вторинних силумінів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Лютова Ольга Валеріївна ; Запоріз. 

нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-2843 А] УДК 669.715 

3351. Пасько Н. С. Підвищення експлуатаційних властивостей виробів з ча-

вуну застосуванням шлакоутворюючих сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Пасько Наталія Сер-

гіївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2012-0487 А] УДК 669.162.1 

3352. Салмаш І. М. Розвиток теорії тепло- і масообміну при продувці металу в 

сталерозливному ковші та вдосконалення конструкційних параметрів футерівки для 

агрегату "ківш-піч" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та сплавів" / Салмаш Ірина Ми-
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колаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-3203 А]

 УДК 669.18 

3353. Ткачук Ю. М. Закономірності експлуатаційної деградації сталей лопат-

кового апарату парової турбіни ТЕС та спосіб підвищення його роботоздатності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Ткачук Юлія Миколаївна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Кар-

пенка НАН України]. — Луцьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-0983 А] УДК 669.15-194.3:621.165 

3354. Худяков О. Ю. Вдосконалення технології інтенсивної сушки залізоруд-

них обкотишів для підвищення продуктивності випалювальних машин : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. 

металів та сплавів" / Худяков Олександр Юрійович ; Нац. металург. акад. України. 

— Дніпропетровськ, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-2155 А] УДК 622.788 

3355. Цибуля Є. І. Удосконалення технологічних процесів отримання термоант-

рациту для електродів і футеровки феросплавних електропечей у трубчатих оберто-

вих печах та електрокальцинаторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та сплавів" / Цибуля 

Євген Ігорович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2011. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2504 А] 

 УДК 669.168:621.365.3 

3356. Щербовських Н. В. Підвищення корозійно-ерозійної стійкості деталей 

апаратів хімічної промисловості формуванням поверхневих шарів градієнтної будо-

ви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Мета-

лознав. та терміч. оброб. металів" / Щербовських Наталя Валентинівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Донецьк, 

2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-1030 А] УДК 669.14.018.291:635.211 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла.  

Легка промисловість загалом 

На ступінь доктора 

3357. Мандзюк І. А. Розвиток наукових основ технологій рециклінгу полімер-

них відходів у матеріали і деталі взуття та інші вироби легкої промисловості : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взут-

тя, шкір. виробів і хутра" / Мандзюк Ігор Андрійович ; Київ. нац. ун-т технологій і 

дизайну, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(45 назв). — 100 пр. — [2012-1575 А] УДК 685.34.042 

На ступінь кандидата 

3358. Бринь О. І. Підвищення вогнестійкості виробів із шпону : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооб-

роб., виготовлення меблів та виробів з деревини" / Бринь Олеся Ігорівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2012. — 16, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2932 А] 

 УДК 674.093.26 
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3359. Васильєва І. І. Товарознавча оцінка якості телевізорів на стадіях 

обігу та експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Васильєва Ірина Іванівна ; Донец. нац. ун-т еконо-

міки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2012. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (37 назв). — 100 пр. — [2012-2217 А] 

 УДК 658.62:621.397.446 

3360. Водзінська О. І. Вдосконалення технологічного процесу формоутворен-

ня деталей вузла "окат рукава-пройма" верхнього плечового одягу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. мате-

ріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Водзінська Оксана Іванівна ; Київ. нац. ун-т тех-

нологій та дизайну. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-0677 А] УДК 687.1.023 

3361. Ганчо А. В. Розроблення основ технологій одержання полівінілпіро-

лідон-силікатних модифікаторів термопластів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / 

Ганчо Андрій Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2012-0688 А]

 УДК 678.742.3:678.675 

3362. Горбунова Н. О. Синтез та структурно-хімічна модифікація поліуретан-

епоксидних композиційних матеріалів медичного призначення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. 

сполук" / Горбунова Надія Олександрівна ; НАН України, Ін-т хімії високомолеку-

ляр. сполук. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 

— 120 пр. — [2012-3498 А] УДК 678.664+678.686]:615.4 

3363. Засорнова І. О. Розробка процесу оздоблення вишивкою жіночих кос-

тюмів з урахуванням українських народних традицій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і 

трикотаж. виробів" / Засорнова Ірина Олександрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). 

— 100 пр. — [2012-3323 А] УДК 687.122.02:746.34 

3364. Котова В. В. Синтез, технологія та закономірності утворення карбамідо-

формальдегідних олігомерів з пониженим вмістом вільного формальдегіду : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія 

полімер. і композиц. матеріалів" / Котова Вікторія Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-0430 А] УДК 678.7.02 

3365. Лиходід В. В. Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів 

валкового пристрою для віджимання вологонасиченої вовни : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механі-

зації с.-г. вир-ва" / Лиходід Віктор Вікторович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Ін-т 

механізації тваринництва Нац. акад. аграр. наук України]. — Кіровоград, 2012. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2012-0810 А] УДК 677.3.052 

3366. Мартосенко М. Г. Формування асортименту і якості котоніновмісних 

трикотажних полотен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Мартосенко Марина Григорівна ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. 

ун-т економіки і торгівлі"]. — Львів, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(21 назва). — 100 пр. — [2012-3149 А] УДК 677.075 
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3367. Маца Р. С. Удосконалення поліграфічних машин шляхом застосування 

комбінованих циклових важільних механізмів з програмованою зміною довжини шату-

на : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Ма-

шини і процеси полігр. вир-ва" / Маца Роман Степанович ; Укр. акад. друкарства. — 

Львів, 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 120 пр. — 

[2012-2246 А] УДК 686.1.059 

3368. Михайлов С. В. Товарознавча оцінка синтетичних мийних засобів 

для дитячого одягу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Михайлов Сергій Володимирович ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-0256 А] УДК 658.64:677.042.2 

3369. Міневич Г. Я. Формування і товарознавче оцінювання споживних влас-

тивостей бавовняних білизняних тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Міневич Галина Ярославівна ; Центр. 

спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2436 А] УДК 620.2:687.31 

3370. Попович Н. І. Дослідження споживних властивостей спортивного взут-

тя для скейтбордингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Попович Наталія Ігорівна ; Центр. спілка спожив. 

т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2012-3781 А] УДК 658.56:685.346.669.4 

3371. Хребтань О. Б. Товарознавча оцінка пальтових вовняних тканин із 

спеціальною обробкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.15 "Товарознавство" / Хребтань Олена Борисівна ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. — К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (26 назв). — 100 пр. — [2012-0277 А] УДК 677.3:658.62 

3372. Цесельська Т. В. Розробка аварійно-рятувального спеціального одягу 

робітників нафтопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. 

виробів" / Цесельська Тетяна Валентинівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. 

— К., 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-2502 А] УДК 687.174.016 

681 Точна механіка та автоматика 

На ступінь доктора 

3373. Корабльов М. М. Гібридні методи і моделі обробки нечіткої інформації 

на основі штучних імунних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Корабльов Мико-

ла Михайлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 38 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 29—35 (75 назв). — 100 пр. — [2012-3622 А] УДК 681.5:004.89 

3374. Мазурок Т. Л. Автоматизація управління процесом індивідуалізованого 

навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Авто-

матизація процесів керування" / Мазурок Тетяна Леонідівна ; Одес. нац. політехн. 

ун-т. — Одеса, 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (52 назви). — 100 пр. — 

[2012-1213 А] УДК 681.5.01 

3375. Мокін О. Б. Проблема ідентифікації моделей оптимального руху нелі-

нійних розподілених динамічних систем класу багатомасових електричних транс-

портних засобів та методологія її вирішення : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Мокін 

Олександр Борисович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — 100 пр. — [2012-1594 А] УДК 681.5.015:629.4-83 

3376. Рожков С. О. Розвиток методів і засобів ефективного управління тех-

нологічними комплексами текстильного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Рожков 

Сергій Олександрович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2012. — 41 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (42 назви). — 100 пр. — [2012-2459 А] 

 УДК 681.5:677.02 

3377. Скляр В. В. Методологія та інформаційні технології забезпечення функ-

ціональної безпеки інформаційно-управляючих систем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Скляр Володи-

мир Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". 

— Х., 2012. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (60 назв). — 100 пр. — [2012-2103 А]

 УДК 681.518.3 

3378. Титарчук А. О. Науково-методологічні основи автоматизації процесів 

конструювання технологічного обладнання галузі промисловості машинобудування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи 

автоматизації проектув. робіт" / Титарчук Анатолій Олександрович ; Нац. авіац. ун-т, 

[Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(66 назв). — 120 пр. — [2012-0074 А] УДК 681.51 

3379. Щокін В. П. Адаптивне керування агломераційним комплексом на основі 

авторегресійних структур з регуляризацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Щокін Вадим 

Петрович ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2012. — 40 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (51 назва). — 100 пр. — [2012-1031 А] УДК 681.5.015 

На ступінь кандидата 

3380. Аллахверанов Р. Ю. Проектування роз'ємних оптичних з'єднувачів для 

радіотехнічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Аллахверанов Рауф Юсіф огли ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(20 назв). — 100 пр. — [2012-1762 А] УДК 681.7.068.4 

3381. Балакін О. І. Моделі автоматизованих ліній з повторним обслуговуван-

ням і керуванням числом багаторазових вимірів при міжопераційному контролі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Авто-

матизація процесів керування" / Балакін Олексій Ігоревич ; Севастопол. нац. техн. 

ун-т. — Севастополь, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 

100 пр. — [2012-1379 А] УДК 681.587.35 

3382. Белзецький Р. С. Біотехнічна система для дистанційного моніторингу 

функціонального стану бійців спецпідрозділів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Белзецький 

Руслан Станіславович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2012-2531 А] УДК 681.2-5:616]:355.4 

3383. Бортник С. Г. Пристрої аналого-цифрового перетворення з коригуван-

ням динамічних похибок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Бортник Сергій Геннадійович ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(28 назв). — 100 пр. — [2012-2546 А] УДК 681.586 
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3384. Герасіна О. В. Ідентифікація технологічних процесів крупного дроблен-

ня і самоздрібнювання руд з використанням варіації структур моделей : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Герасіна Олександра Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. 

ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

120 пр. — [2012-1818 А] УДК 681.5.015 

3385. Голик О. П. Автоматизація процесу керування електропостачанням фер-

мерського господарства від автономних джерел енергії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Голик Олена Петрівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2012-1827 А]

 УДК 681.516.54:621.311 

3386. Захарченко В. С. Збільшення імовірності виявлення об'єктів малого роз-

міру в оптично-електронних системах спостереження та наведення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.07 "Оптич. прилади та систе-

ми" / Захарченко Владислав Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1493 А]

 УДК 681.785 

3387. Кобилянський Б. Б. Синтез систем робастного керування обмоту-

вальними машинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Кобилянський Борис Борисович ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2012. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2614 А] 

 УДК 681.513.1:621.315.2 

3388. Ковальов Д. О. Моделі та методи автоматизації керування техноло-

гічними процесами системи централізованого теплопостачання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Ковальов Дмитро Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, 

[Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2012-2399 А] УДК 681.513.2 

3389. Козловська Т. І. Оптико-електронний прилад діагностування стану пе-

риферичного кровообігу з підвищеною достовірністю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / 

Козловська Тетяна Іванівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-2822 А]

 УДК 681.2:616-005-07 

3390. Лісогурський О. С. Машинно-орієнтовані методи аналізу абсолютної 

стійкості багатовимірних систем керування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Лісогурський Олек-

сандр Сергійович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2012. — 17 с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1992 А] 

 УДК 681.5.037.6 

3391. Лотоцька О. І. Комплексна технологія формування мікрорельєфу на по-

верхнях циліндричних деталей поліграфічних машин : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / 

Лотоцька Оксана Іванівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1562 А] 

 УДК 681.6.06:655.1 
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3392. Лученко О. О. Моделі та методи активної відмовостійкості супутнико-

вих систем орієнтації та стабілізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Лученко Олег Олек-

сійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2012. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2012-1565 А] УДК 681.5.015:629.78.05 

3393. Минайленко Р. М. Автоматизація процесу керування навантаженням 

стрічкової зернової норії при дії випадкових адитивних і мультиплікативних завад : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Авто-

матизація процесів керування" / Минайленко Роман Миколайович ; Кіровоград. нац. 

техн. ун-т. — Кіровоград, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-3699 А] УДК 681.5.015 

3394. Мірошніченко М. С. Комбінована система автоматичної стабілізації по-

току хлібної маси на вході молотарки зернозбирального комбайну : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Мірошніченко Марія Сергіївна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіро-

воград, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2012-2016 А] УДК 681.5:631.354.2 

3395. Нгуен Тхань Хай. Автоматизація керування хвильовою електростанцією 

з гнучкими енергопоглинаючими елементами : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Нгуен Тхань 

Хай ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Ма-

карова]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2012-0183 А] УДК 681.5:621.311 

3396. Осіпов К. М. Вдосконалення автоматизованих систем керування прий-

мальноздавальними випробуваннями ДВЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Осіпов Ко-

стянтин Миколайович ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2012-1618 А] УДК 681.5:621.432.3 

3397. Поливода В. В. Система керування процесом зберігання зерна на хлібо-

приймальному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Поливода Владислав 

Володимирович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2265 А] УДК 681.5:664.724 

3398. Романенко Д. Є. Вдосконалення технічних характеристик циліндричних 

п'єзокерамічних перетворювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Романенко Дмитро 

Євгенович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (24 назви). — 100 пр. — [2012-0938 А] 

 УДК 681.586.773 

3399. Рябіченко А. В. Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середо-

вищ з компенсуючим сприймаючим сигналом : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин" / Рябіченко Антон Вікторович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Вінниця, 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2012-1662 А] УДК 681.128.82 

3400. Скубак О. М. Вдосконалення конструкції оптичного кабелю з осердям 

стрічкового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 
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[спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Скубак Олександр Миколайович ; Держ. 

ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-3829 А] УДК 681.7.068 

3401. Степанов Д. М. Оцінка параметрів передачі діелектричних самонесучих 

оптичних кабелів в умовах експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Степанов Дмитро Ми-

колайович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2012. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2012-3223 А]

 УДК 681.7.068 

3402. Стопакевич А. О. Автоматизація процесів багатомірного керування бра-

горектифікаційними установками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Стопакевич Андрій 

Олексійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3228 А] УДК 681.51 

3403. Таран О. М. Забезпечення активної відмовостійкості об'єкта автоматич-

ної орієнтації та стабілізації з двигунами-маховиками : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси керування" / 

Таран Олександр Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т". — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). 

— 100 пр. — [2012-2486 А] УДК 681.5.09:629.7.05 

3404. Тюрін В. С. Розробка методів компенсації похибок вимірювань оптично-

го далекомірного пристрою при динамічних змінах зовнішніх умов : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 

системи" / Тюрін Володимир Сергійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1346 А]

 УДК 681.7.067.3 

3405. Уліцька О. О. Автоматизація процесів керування багатокорпусною ви-

парною установкою в виробництві цукру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Уліцька Олена 

Олегівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0994 А] УДК 681.51:664.1 

3406. Чернишев М. М. Система автоматичного керування технологічним про-

цесом отримання сірчистого ангідриду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Чернишев 

Микола Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 

2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2163 А] 

 УДК 681.5:661.2 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

На ступінь кандидата 

3407. Басіст Д. В. Підвищення теплогідравлічної стійкості автоматизованих 

систем водяного опалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Басіст Дмитро 

Володимирович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт., [Одес. держ. акад. буд-ва та ар-

хіт.]. — Макіївка (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-3428 А] УДК 697.4 
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3408. Броневицький А. П. Організаційно-технологічне обґрунтування трива-

лості висотного цивільного будівництва в умовах ущільненої міської забудови : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія 

та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Броневицький Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва 

і архіт. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-3058 А] УДК 69.032.22:658.5 

3409. Волканов В. К. Оптимізація технології приклеювання мінераловатних 

плит при утепленні фасадів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Волканов Вадим 

Костянтинович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2012. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3484 А] УДК 692.232:699.866 

3410. Гулай Б. І. Підвищення ефективності вентиляційних систем вирів-

нюванням нагнітального потоку радіального вентилятора : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазо-

постачання" / Гулай Богдан Іванович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт., [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Макіївка (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2793 А] УДК 697.922 

3411. Джалалов М. Н. Удосконалення організаційно-технологічних рішень 

влаштування теплоізоляції зовнішніх стін існуючих громадських будівель : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. 

пром. та цивіл. буд-ва" / Джалалов Махмуджан Нажимович ; Харків. нац. ун-т буд-ва 

та архіт. — Х., 2012. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-1470 А] УДК 699.86 

3412. Дмитроченкова Е. І. Підвищення енергетичної ефективності систем де-

централізованого теплопостачання з використанням когенераційних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вен-

тиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Дмитроченкова Елла Ігорівна ; Дон-

бас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1885 А] УДК 697.34 

3413. Доброходова О. В. Підвищення ступеня однорідності будівельних су-

мішей за рахунок використання тривалого бетонозмішувача : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / 

Доброходова Ольга Валеріївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 100 пр. — [2012-1119 А] 

 УДК 693.542/.546:691.32 

3414. Дудін О. А. Механізм впливу змінного струму витоку і високовольтної 

напруги на обводнені бетонні, залізобетонні та кам'яні споруди : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали і вироби" / 

Дудін Олексій Аркадійович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2012. — 21 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3535 А] УДК 691.32:620.193.7 

3415. Мєєрсдорф К. І. Організаційно-технологічне забезпечення точності 

геометричних параметрів елементів жорсткості багатоповерхових каркасно-моно-

літних будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

[спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Мєєрсдорф Катерина 

Ігорівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2012. — 16 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 12 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1585 А] УДК 69.032.2.04 

3416. Уманець І. М. Технологія влаштування санувальної перлітової штукатурки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Техноло-
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гія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Уманець Ірина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архіт. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2012-1348 А] УДК 693.61:691.213.5 

3417. Щурова І. В. Підвищення ефективності вентиляційних систем удоскона-

ленням аеродинамічних характеристик адсорбційних фільтрів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання" / Щурова Ірина Володимирівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і 

архіт., [Луган. держ. ін-т житл.-комун. госп-ва і буд-ва]. — Макіївка (Донец. обл.), 

2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2012-3280 А]

 УДК 697.9 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.0 Теорія та філософія мистецтва 

На ступінь доктора 

3418. Криволапов М. О. Українське мистецтво ХХ століття в художній кри-

тиці. Теорія. Історія. Практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецт-

вознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Криволапов Михайло Олек-

сандрович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 

[Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт.]. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 29—30 

(22 назви). — 100 пр. — [2012-0437 А] УДК 7(477)"19" 

На ступінь кандидата 

3419. Кандзюба М. О. Криза автентичності сучасного мистецтва: культуро-

логічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології  : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кандзюба Марія Олександрівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2012. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2012-0407 А] УДК 7.01:130.2 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь доктора 

3420. Черкасова К. Т. Збереження та реабілітація архітектурної і містобудів-

ної спадщини історичних міст північного сходу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток ар-

хіт." / Черкасова Катерина Тимофіївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2012. 

— 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (26 назв). — 150 пр. — [2012-1726 А] 

 УДК 719:711.4](477) 

На ступінь кандидата 

3421. Габрель М. М. Підвищення ефективності містобудівних рішень в органі-

зації приміських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.20 "Містобудування та терит. планув." / Габрель Михайло 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-0686 А] УДК 711.4+711.582.5 
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3422. Кельба С. С. Архітектурно-планувальна організація в'їздних комплексів 

крупних та крупніших міст України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / Кельба Сергій Сергійович ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2612 А] УДК 711.7(477-21) 

3423. Мироненко О. В. Ерго-дизайнерський підхід до формування архітек-

турного середовища реабілітаційних центрів для людей із синдромом аутизму : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., рес-

таврація пам'яток архіт." / Мироненко Оксана Вікторівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архіт. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-1588 А]

 УДК 711.555 

3424. Нагірний П. Ю. Інформаційно-методичне забезпечення оновлення гене-

ральних планів сільських населених пунктів на засадах сталого розвитку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та 

терит. планув." / Нагірний Петро Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2012-0876 А] УДК 711.437 

3425. Пантюхіна О. Ю. Принципи та методи формування приморських тери-

торіальних систем туризму : (на прикл. Півн.-Захід. Причорномор'я) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та ланд-

шафт. архіт." / Пантюхіна Олександра Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Держ. 

п-во "Н.-д. і проект. ін-т містобудування" М-ва регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. 

госп-ва України]. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2012-0482 А] УДК 711.25+338.48](477.7) 

3426. Шагін Муса Салех Махмуд. Композиційне формування архітектурного 

середовища туристичних комплексів Близького Сходу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставр. пам'яток архіт." / 

Шагін Муса Салех Махмуд ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт., [Харків. нац. акад. 

міськ. госп-ва]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-0609 А] УДК 711.455.012(5-15) 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

3427. Солобай П. А. Типологічні основи формування архітектури вищих 

навчальних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архіт. : 

[спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / Солобай Петро Андрійович ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архіт., [Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт.]. — К., 2012. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 28—30 (26 назв). — 100 пр. — [2012-0113 А] УДК 727.3 

На ступінь кандидата 

3428. Вотінов М. А. Еволюція формування відкритих архітектурних просторів 

центру крупнішого міста : (на прикл. м. Харкова) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставр. пам'яток архіт." / Воті-

нов Максим Алекович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт., [Харків. нац. акад. міськ. 

госп-ва]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2012-1432 А]

 УДК 72.012.75(477.51-21) 

3429. Зубко Г. Г. Організаційно-технологічні рішення, що підвищують ефек-

тивність реконструкції стадіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Зубко Геннадій 

Григорович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2012. — 15 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1502 А] УДК 725.826 

3430. Ковальська О. Є. Архітектурно-планувальна організація готелів : (на 

прикл. крупніших м. України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : 

[спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / Ковальська Оксана Євгенівна ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архіт., [Укр. зонал. н.-д. і проект. ін-т з цивіл. буд-ва, М-во регіон. 

розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2012-2617 А] УДК 728.53 

3431. Крайня О. О. Флорівський (Вознесенський) монастир у Києві як пам'ят-

ка історії та архітектури ХVІ — початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / Крайня Ольга 

Олексіївна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр 

пам'яткознав. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-3634 А] УДК 726.5:271](477-25)"15/19" 

3432. Симонов С. І. Вибір енергоефективних схем теплоізоляції будівель на 

підставі дослідження та вдосконалення проектних рішень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та спору-

ди" / Симонов Сергій Ігорович ; Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій", [Донбас. 

держ. техн. ун-т]. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 17—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2012-0959 А] УДК 728.8:697.14 

3433. Чернявський К. В. Архітектурно-художня кераміка в дизайні інтер'єрів 

дитячих лікувально-оздоровчих закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Чернявський Костянтин Володими-

рович ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв, [Нац. авіац. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3005 А] 

 УДК 725.1.05:614.21-053.2 

3434. Чечельницька К. С. Принципи перетворення та збереження прибутко-

вих будинків у історичному центрі міста : (на прикл. м. Харкова) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставр. пам'яток 

архіт." / Чечельницька Катерина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — [2012-1728 А] 

 УДК 728.1:719](477.54-25) 

3435. Шешпарі А. Функціонально-планувальна організація багатоквартирного 

житла в крупних містах Ірану : (на прикл. м. Тегеран) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / Шешпарі Аліреза ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-2756 А] УДК 728.1(55-21) 

3436. Юрик Я. М. Вплив ідентичності на формування архітектури Львова у 

ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія 

архіт., реставр. пам'яток архіт." / Юрик Ярина Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. по-

літехніка". — Львів, 2012. — 16, [2] с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-2190 А] УДК 72.01(477.83-25) 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

На ступінь кандидата 

3437. Авраменко Д. К. Дизайн сучасної зовнішньої реклами в Україні: прин-

ципи формоутворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
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знав. : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Авраменко Дмитро Костянтинович ; Харків. держ. 

акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 130 пр. 

— [2012-2761 А] УДК 659.13:7.012 

3438. Бондаренко С. Д. Стильова парадигма фотодизайну в контексті су-

часних художніх практик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Бондаренко Сергій Дмитрович ; 

М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2930 А] УДК 77:7.03.012 

3439. Горбатенко Л. П. Світлотональна палітра художнього образу у станко-

вому живопису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Горбатенко Людмила Павлівна ; Харків. 

держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 

— 100 пр. — [2012-2574 А] УДК 75.017.051 

3440. Гурдіна В. В. Трансформації українського традиційного вбрання в ди-

зайні сценічного костюма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Гурдіна Владислава Василівна ; Харків. держ. акад. 

дизайну і мистецтв. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-3090 А] УДК 7.05:687.01 

3441. Жмурко О. Я. Геральдична гравюра в Галичині ХVII—XVIII століть: 

структурно-образні та стильові особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Жмурко Оксана 

Ярославівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. 

— 100 пр. — [2012-1488 А] УДК 76.045(477.83/.86)"16/17" 

3442. Ковріжних О. С. Нумізматична наука в Харківському університеті (XIX — 

початок XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 

"Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Ковріжних Олександр Сергійо-

вич ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-

зіна]. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-3117 А] УДК 737:378.4](477.54)"18/19" 

3443. Крайлюк Л. В. Творчість Ніла Хасевича у контексті розвитку україн-

ського образотворчого мистецтва першої пол. ХХ ст.: жанрово-видова структура, 

еволюція художньо-образної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Крайлюк Любов Валенти-

нівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(6 назв). — [2012-1541 А] УДК 75.071.1(477)(092) 

3444. Нагорняк Х. М. Художньо-конструктивні особливості народного вбрання 

на Покутті кінця ХІХ — середини ХХ століття : (історія, типологія, худож. система 

строю) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.06 "Де-

кор. і приклад. мистецтво" / Нагорняк Христина Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1255 А] 

 УДК 745.52/.53:391(477.85/.87)"18/19" 

3445. Сопко О. І. Творчість Івана Югасевича у традиціях рукописної книги За-

карпаття ХVIII—XIX століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецт-

вознав. : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Сопко Одарка Іванівна ; Львів. нац. 

акад. мистецтв. — Львів, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-1682 А] УДК 091.33(477.87)"17/18" 
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3446. Шулик А. Г. Мистецтво графіки у художній культурі Кам'янеччини ХХ сто-

ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Тео-

рія та історія культури" / Шулик Алла Григорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикар-

пат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. 

— Івано-Франківськ, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-1029 А] УДК 76.01(477.43)"19" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь кандидата 

3447. Басалаєва Є. О. Стилістично-тембральний плюралізм фортепіано в ка-

мерно-інструментальній творчості українських композиторів покоління 1960-х років : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 

мистецтво " / Басалаєва Євгенія Олександрівна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежда-

нової. — Одеса, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 120 пр. — [2012-0650 А]

 УДК 780.8:780.616.432 

3448. Бондарчук В. О. Музичне життя Черкащини ХІХ — початку ХХ сто-

ліття у контексті становлення професіоналізму в музичній культурі України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та 

історія культури" / Бондарчук Віктор Олексійович ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-

ковського. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-0202 А] УДК 78.03(477.46)"18/19" 

3449. Ваш Ю. В. Французька танцювальна музика епохи бароко для клавіра: 

специфіка виконання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Ваш Юлія Валентинівна ; Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (3 назви). — 100 пр. — 

[2012-0203 А] УДК 78.085.089.7.034(44) 

3450. Вишинський В. В. Симфонізм Д. Шостаковича і Г. Малера: рух як струк-

туруючий та музично-драматургічний фактор : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Вишинський Віталій 

Володимирович ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2012. — 16, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — [2012-1801 А]

 УДК 785.11.071.1((470+571)+430) 

3451. Деркач Л. А. Стильові механізми виконавської інтерпретації вокальної 

лірики : (на матеріалі творів Д. Шостаковича, О. Чайковського, В. Золотухіна) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. ми-

стецтво " / Деркач Лариса Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котля-

ревського. — Х., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назв). — 100 пр. — [2012-0715 А]

 УДК 784:[78.071.2:781.68 

3452. Заєць В. М. Науково-практична школа М. А. Давидова як феномен фор-

мування виконавської майстерності баяніста : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Заєць Віталій Миколайо-

вич ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-

ського, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського М-ва культури України]. — 

К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2012-0388 А]

 УДК 780.647.2.071(477) 

3453. Іванніков Т. П. Тенденції розвитку гітарного мистецтва 1970—2010 років : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Іванніков Тимур Павлович ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котля-
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ревського, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського М-ва культури України]. 

— Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-1504 А] 
 УДК 780.614.131"1970/2010" 

3454. Кріпак О. Л. Концертно-фортепіанний стиль А. Караманова : (на мате-

ріалі трьох концертів для ф-но з оркестром) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кріпак Ольга Леонідівна ; 
Харків. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2012. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0438 А] 

 УДК 78.071.1:780.616.432.082.4](477) 

3455. Куровська І. Р. Кобзарство як феномен української духовності : (на ма-

теріалі Крим. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Куровська Ірина Ростиславівна ; Харків. 

нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1193 А] 

 УДК 784.4:130.12](477.75) 
3456. Лі Сябінь. Труба в музичному мистецтві України й Китаю: компаративний 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Лі Сябінь ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етно-

логії ім. М. Т. Рильського. — К., 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 (4 назви). — 100 пр. 

— [2012-3139 А] УДК 780.646.1(477+510) 
3457. Лі Цзінь. Інтегративні фактори розвитку сучасної китайської фортепіан-

ної школи : (на матеріалі укр.-китайс. муз. зв'язків) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Лі Цзінь ; НАН 

України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — 
К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3140 А] 

 УДК 780.616.432(510) 

3458. Лобода Л. М. Феномен радіомузики у просторі сучасної музичної 

комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.  : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Лобода Лариса Миколаївна ; Одес. держ. муз. акад. 

ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 ( 4 назви). — 120 пр. 

— [2012-3663 А] УДК 78.01.05:621.396 

3459. Маслова Ю. В. Українська вокальна школа в контексті музичної куль-

тури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Маслова Юлія Василівна ; М-во куль-

тури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0847 А] УДК 78.03(477) 

3460. Мошненко О. О. Перспективи європейської інтеграції музичної культу-
ри та освіти України в контексті аналізу феномену відчуження : (на прикл. муз. куль-

тури сучас. Німеччини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Мошненко Олександр Олексан-

дрович ; М-во культури і мистецтв України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-

ковського. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2012-1252 А]
 УДК 78.03(477) 

3461. Палій І. О. Трансдукція як явище музичної культури : (на прикл. фор-

тепіан. циклу М. Мусоргського "Картинки з виставки" і творчості рок-гуртів King 

Crimson та Pink Floyd) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Палій Ірина Олегівна ; Харків. нац. ун-т 

мистецтва ім. І. П. Котляревського. — Х., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 

130 пр. — [2012-0186 А] УДК 78.083.82 
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3462. Потоцька О. В. Стильова типологія фортепіанно-виконавської ін-

терпретації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.  : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Потоцька Олена Вікторівна ; Одес. держ. муз. акад. 

ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (4 назви). — 120 пр. 

— [2012-3791 А] УДК 781.68:780.8:780.616.432 

3463. Синкевич Н. Т. Соціокультурні функції українського хорового мистецтва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія 

та історія культури" / Синкевич Наталія Тадеївна ; М-во культури України, Нац. 

акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Дрогобиц. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — 

К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3824 А] 

 УДК 784.1(477) 

3464. Скаженик М. В. Етномузичний ландшафт басейну Уборті : (за обрядами 

та піснями календар. циклу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Скаженик Маргарита Вікторівна ; Нац. муз. 

акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2012. — 20 с. : табл., карти. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1322 А] 

 УДК 781.6/.7:784.4(477.42) 

3465. Ткач Ю. С. Індивідуальний виконавський стиль диригента-хормейс-

тера: теоретичний та практичний аспекти : (на прикл. Нац. заслуж. академ. капели 

України "Думка") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ткач Юлія Сергіївна ; М-во культури України, Нац. 

муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(4 назви). — 100 пр. — [2012-3241 А] УДК 78.071.2.087.68(477) 

3466. У Лінцао. Фортепіанні цикли М. Метнера як предмет музично-вико-

навської текстології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / У Лінцао ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежда-

нової. — Одеса, 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 120 пр. — 

[2012-3879 А] УДК 781.6:780.8:780.616.432 

3467. Цинь Тянь. Образ рідного краю в фортепіанних творах китайських 

композиторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.  : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Цинь Тянь ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Кот-

ляревського. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 150 пр. — [2012-2156 А]

 УДК 780.616.432(510) 

3468. Червинська Н. В. Інтертекстуальний простір поліфонії І. Брамса : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мис-

тецтво" / Червинська Наталія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Кот-

ляревського. — Х., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2012-0154 А]

 УДК 78.071.1(430) 

3469. Чернета Т. О. Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорст-

ва до академізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Чернета Тетяна Олександрівна ; М-во 

культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2162 А] 

 УДК 780.614.13.03(477.63) 

3470. Чжу Юаньюань. Концерт у творчості Роберта Шумана : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво " / Чжу 

Юаньюань ; Харків. нац. ун-т мистецтва ім. І. П. Котляревського. — Х., 2012. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1016 А] УДК 78.082.4.071.1 
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3471. Шустов С. Л. Електронна музика в системі студійних жанрів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Шустов Сергій Львович ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 

2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви) та в підрядк. прим. — 120 пр. — 

[2012-3019 А] УДК 780.653.3 
3472. Яцков О. В. Музична культура Криму 1900—1980-х років в аспекті 

регіоніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Яцков Олександр Васильович ; Нац. муз. акад. 

України ім. П. І. Чайковського. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12 (5 назв). — 
100 пр. — [2012-2199 А] УДК 78.03(477.75)"1900/1980" 

3473. Ященко І. А. Теоретичні основи позиційної аплікатури в баянному 

виконавстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав.  : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ященко Ірина Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ми-

стецтв ім. І. П. Котляревського, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Х., 
2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3040 А] УДК 780.647.2 

79 Видовищні види мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт 

На ступінь доктора 

3474. Зубавіна І. Б. Художнє моделювання часопростору в кінематографі : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія 

та історія культури" / Зубавіна Ірина Борисівна ; М-во культури України, Нац. муз. 

акад. України ім. П. І. Чайковського, [Ін-т пробл. сучас. мистецтва Нац. акад. ми-

стецтв України]. — К., 2012. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2012-2957 А]
 УДК 791.43.01(091) 

На ступінь кандидата 

3475. Андрійцьо В. М. Український театр на Закарпатті 20-х років XX сто-
ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.02 "Театр. 

мистецтво" / Андрійцьо Василь Михайлович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Київ. нац. ун-т театру, кіно і те-

лебачення ім. І. К. Карпенка-Карого М-ва культури України]. — К., 2012. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-3043 А] УДК 792(477.87)"192" 

3476. Бортник К. В. Рецепції культурних героїв у постановках українських 

хореографів другої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : [спец.] 26.00.04 "Укр. культура" / Бортник Катерина Віталіївна ; М-во 
культури України, Харків. держ. акад. культури. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2545 А] УДК 793.3.071.4(477)"19" 

3477. Довгаленко В. А. Естетика карнавальності в художній структурі фільму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.04 "Кіно-

мистецтво, телебачення" / Довгаленко Вікторія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т мис-
тецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Київ. нац. ун-т театру, 

кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-3097 А] УДК 791.31:394.25 

3478. Луговенко Т. Г. Дитячі аматорські колективи народного танцю в кон-
тексті розвитку хореографічної культури України ХХ — початку ХХІ століття : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія 

та історія культури" / Луговенко Тетяна Георгіївна ; М-во культури України, Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). 

— 100 пр. — [2012-0818 А] УДК 793.31.077-053.2(477)"19/20" 
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3479. Марченко С. М. Специфіка відтворення історичного матеріалу засобами 

науково-популярного кіно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецт-

вознав. : [спец.] 17.00.04 "Кіномистецтво, телебачення" / Марченко Сергій Миколайо-

вич ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-

ського, [Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого]. — К., 

2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2012-2985 А] УДК 791.221.7:94 

3480. Миславський В. Н. Становлення кіновиробництва та кінопрокату в Ук-

раїні (1896—1917 рр.): історико-кінознавчий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.04 "Кіномистецтво, телебачення" / Ми-

славський Володимир Наумович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористи-

ки та етнології ім. М. Т. Рильського, [Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення 

ім. І. К. Карпенка-Карого]. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-3153 А] УДК 791.44(477)"17/18" 

3481. Михайлова Н. М. Трансформація рольової функції хору у музичній ви-

ставі : (на прикл. театр. практики останньої третини XX — початку XXI ст.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. ми-

стецтво" / Михайлова Наталія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Кот-

ляревського. — Х., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 130 пр. — [2012-0022 А]

 УДК 792.5:78.087.68"19/20" 

3482. Мусієнко О. О. Кінопродюсер як творча особистість у контексті аудіові-

зуальної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.04 "Кіномистецтво, телебачення" / Мусієнко Оксана Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Київ. 

нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого]. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0259 А] УДК 791.44.075 

3483. Черкашина О. В. Театр опери та балету і Державна консерваторія у Він-

ниці як феномени національної культури першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія куль-

тури" / Черкашина Олеся Валентинівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 

100 пр. — [2012-2161 А] УДК 792.54+[378.6:78]](477.44-25)"19" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

3484. Костюкевич В. М. Теоретичні та методичні основи моделювання тре-

нувального процесу спортсменів ігрових видів спорту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Костюкевич Віктор Митрофанович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту Ук-

раїни, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2012. — 41 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — [2012-0429 А] УДК 796.1/.3.015.1 

3485. Павленко Ю. О. Організаційно-методологічні основи формування нау-

ково-методичного забезпечення підготовки національних команд до Олімпійських 

ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Павленко Юрій Олексійович ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. — К., 2012. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2012-2262 А] УДК 796.032 
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На ступінь кандидата 

3486. Бабич Н. Л. Корекція емоційно-вольової сфери спортсменів із вадами 

розумового розвитку : (на прикл. плавання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Бабич 

Наталія Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-1770 А] 

 УДК 796.011.1-056.37 

3487. Бойчук Р. І. Розвиток координаційних здібностей юних волейболісток на 

етапі початкової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Бойчук Роман Іва-

нович ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2012-3053 А] УДК 796.325.012.2 

3488. Борисова О. В. Сучасний професійний спорт і шляхи його розвитку в 

Україні : (на матеріалі тенісу) : [автореф.] дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Борисова Ольга 

Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (30 назв). — 100 пр. — [2012-1790 А] 

 УДК 796.342.071.2(477) 

3489. Войчишин Л. І. Фізична реабілітація учнів старшого шкільного віку гірських 

шкіл Карпатського регіону з порушеннями постави у саґітальній площині : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. 

реабілітація" / Войчишин Лілія Ігорівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 

— 100 пр. — [2012-3482 А] УДК 796.011.1:[615.825:616.71-057.874](477.8) 

3490. Єфременко А. В. Удосконалення підготовки у змагальному періоді 

кваліфікованих спортсменів у сучасному п'ятиборстві з урахуванням комбінованого 

виду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Єфременко Андрій Володимирович ; Нац. 

ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19. — 100 пр. — [2012-2377 А] УДК 796.093.645.1 

3491. Колісник І. О. Вдосконалення техніки виконання повороту "сальто" ви-

сококваліфікованими плавцями в річному циклі підготовки : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 

проф. спорт" / Колісник Інна Олександрівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури 

і спорту. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-3118 А] УДК 797.21.012.434 

3492. Котенджи Л. В. Історико-соціальні аспекти світового пауерліфтингу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз.  виховання і спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Котенджи Леонід Валентинович ; Дніпро-

петров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Дніпро-

петровськ, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 110 пр. — [2012-1960 А]

 УДК 796.85.032 

3493. Кушнерчук І. І. Використання танцювальних вправ на уроках фізичної 

культури в 5-х класах як засобу різнобічного розвитку учнів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. куль-

тура, фіз. виховання різних груп населення" / Кушнерчук Ірина Іванівна ; ДВНЗ 
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"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи-

мира Гнатюка]. — Івано-Франківськ, 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-3650 А] УДК 796.011.3:793.3 

3494. Олійник Ю. О. Олімпійська освіта в системі підготовки майбутніх 

фахівців з фізичного виховання і спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Олійник Юрій Омелянович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2012-0227 А] УДК 796.032.011.3 

3495. Опришко Н. О. Програмування оздоровчих занять для жінок 36—55 років з 

урахуванням їх рівня рухової функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 

груп населення" / Опришко Наталія Олександрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2012-3742 А] УДК 796.035-055.2 

3496. Пангелов С. Б. Організаційно-методичні передумови виникнення і ро-

звитку фізичної рекреації як форми активного дозвілля людини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Пангелов Степан Борисович ; 

Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3752 А] УДК 796.035 

3497. Пацалюк К. Г. Соціально-педагогічні умови рекреаційної діяльності фіз-

культурно-оздоровчих боулінг-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" / Пацалюк Костянтин Григорович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-1271 А] УДК 796.283.011.1:061.23 

3498. П'ятничук Д. В. Диференціація підготовки бігунів на середні і довгі ди-

станції у клімато-географічних умовах Карпатських гір : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / П'ятничук Дмитро Васильович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Держ. вищ. 

навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2012. — 19 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-1297 А] 

 УДК 796.422.14/.16(292.451.2) 

3499. Тищенко В. О. Вдосконалення техніко-тактичних дій кваліфікованих 

гандболісток в нападі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. ви-

ховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Тищенко Валерія Олек-

сіївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2012. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2490 А] УДК 796.322.015.1 

3500. Тріфан О. М. Волейбол як засіб фізичного виховання в Закарпатті : (іст. 

аспекти розв. в ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп насе-

лення" / Тріфан Олександр Миколайович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Закарпат. держ. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2012. — 16 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0274 А] 

 УДК 796.325(477.87)"19" 
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3501. Федоренко Є. О. Формування мотивації до спеціально організованої ру-

хової активності старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 

груп населення" / Федоренко Євгенія Олегівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. куль-

тури і спорту. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(6 назв). — 100 пр. — [2012-2144 А] УДК 796.011.3-057.874 

3502. Хрипко І. В. Вплив програм з традиційними та інноваційними засобами 

фізичного виховання на фізичний стан молодших школярів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. куль-

тура, фіз. виховання різних груп населення" / Хрипко Інна Василівна ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1006 А] УДК 796.011.3-057.874 

3503. Чернігівська С. А. Інноваційна технологія непрофесійної фізкультурної 

освіти студентів, звільнених від практичних занять з "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" / Чернігівська Світлана Анатоліїв-

на ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 140 пр. — [2012-2164 А] 

 УДК 796.011.3-057.87 

3504. Шеріф Сархан. Детермінанти психологічної згуртованості у спортивній 

команді : (на прикл. футболу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. та проф. спорт" / Шеріф Сархан ; 

Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2512 А] УДК 796.332.085:159.9 

3505. Шульга О. С. Удосконалення техніки рухових дій спортсменів-скеле-

лазів, які спеціалізуються у швидкісному лазінні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 

Шульга Олексій Сергійович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-3276 А] УДК 796.526.012.47.071.2 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

3506. Колесник О. С. Лінгвосеміотика міфологічного простору : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Колес-

ник Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (48 назв). — 100 пр. — [2012-1161 А] 

 УДК 81'1:82-343 

3507. Пантелєєва І. А. Декламаційний дискурс античного світу : (соціокультур. 

аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Пантелєєва Ірина Анатоліївна ; Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 2012. — 34 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (52 назви). 

— 100 пр. — [2012-2043 А] УДК 808.5:316.323.3 

3508. Терехова С. І. Референція в системі орієнтаційних репрезентацій україн-

ської, російської та англійської мов : (поліпарадигм. дослідж.) : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мово-

знав." / Терехова Світлана Іванівна ; Донец. нац. ун-т, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — 

Донецьк, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (49 назв). — 100 пр. — [2012-0977 А]

 УДК 81'37'44 
3509. Шульгіна В. І. Лінгвістична інтерпретація феномену інформативності в 

лексикографічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
наук : спец. 10.02.21 "Структур., приклад. та мат. лінгвістика" / Шульгіна Валентина 
Іванівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Черкас. держ. 
технол. ун-т]. — К., 2012. — 26 с. — Бібліогр.: с. 22—24 (27 назв) та в підрядк. 
прим. — 120 пр. — [2012-1749 А] УДК 81'33 

На ступінь кандидата 

3510. Андріанова Н. С. Когнітивно-прагматичні та лінгвокультурні характе-
ристики спілкування в жанрі чату : (на матеріалі англ., фр., рос., укр. мов) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / 
Андріанова Наталія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Горлів. держ. 
пед. ін-т інозем. мов]. — К., 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2012-0161 А] УДК 81'27:004.738.5 

3511. Бечко Я. В. Функціонування полісемантичних слів із термічним значен-
ням у фразеологічному контексті : (на матеріалі англ., нім. та укр. мов) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / 
Бечко Яна Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Ін-т 
мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2012-2534 А] УДК 81'373.712.2 

3512. Бєляєва А. В. Концепт ОСВІТА в англійській, французькій, українській 
та російській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Бєляєва Анастасія Вікторівна ; 
Донец. нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2012-0657 А] УДК 81-115 

3513. Вялікова О. О. Система графічних засобів і прийомів в американській та 
українській постмодерністській поетиці : (на матеріалі вірш. текстів) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / 
Вялікова Олена Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2782 А] УДК 801.631.5 

3514. Дзісь Б. А. Лексико-стилістичні та граматичні особливості перекладу 
штабних документів бундесверу українською мовою : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Дзісь Богдан Анд-
рійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. : табл. — Біб-
ліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2371 А] УДК 81'276.6:355(430) 

3515. Доманська О. А. Театральна сценічна мова як фактор розвитку сучас-
них арт-практик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології  : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Доманська Олена Анатоліївна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна"]. 
— К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0723 А] 

 УДК 808.55 
3516. Костюк М. М. Лінгвопоетичні особливості французького символізму 

кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Костюк Марина Миколаївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2012-1176 А] УДК 81'42:821.133.1"18/19" 
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3517. Машкіна О. М. Відображення перцептивно-комунікативного комплексу 

"Переговори з Японією в середині ХІХ ст." у російській, англійській та французькій 

мовній свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Машкіна Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). 

— 100 пр. — [2012-0181 А] УДК 81'23:159.937(520) 

3518. Мохосоєва М. М. Густативна лексика в англійській, німецькій та 

українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук  : 

спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Мохосоєва Марина Миколаївна ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2012-1599 А] УДК 81'37-115 

3519. Панченко Д. І. Моделювання семантичних зв'язків "Текст-Реферат" у 

системах автоматичного реферування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.21 "Структур., приклад. та мат. лінгвістика" / Панченко 

Дмитро Ігорович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Харків. 

гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад."]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 

100 пр. — [2012-3753 А] УДК 81'322.2'33 

3520. Просалова Я. В. Найменування житлових і сільськогосподарських буді-

вель у різноструктурних мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Просалова Ярослава Воло-

димирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2012-1651 А] УДК 81'373.22-115:721 

3521. Янчук С. Я. Особливості перекладу військової документації миротвор-

чих місій ООН та НАТО : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Янчук Сергій Ярославович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-0120 А] УДК 81'25:355.357.077.1 

811 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

3522. Бондаренко Є. В. Еволюція поняття часу в англійській мові та у дис-

курсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Гер-

ман. мови" / Бондаренко Євгенія Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Х., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (37 назв). — 100 пр. — [2012-2337 А]

 УДК 811.111'42 

3523. Дудок Р. І. Проблеми значення терміна в гуманітарній сфері : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 

Дудок Роман Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (38 назв). — 

100 пр. — [2012-0370 А] УДК 811.111'373-116 

На ступінь кандидата 

3524. Алфьорова Н. С. Функціонування питальних речень у сучасних амери-

канських поетичних текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Алфьорова Наталя Сергіївна ; Херсон. держ. 

ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Херсон, 2012. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-1043 А] УДК 811.111'06'367.322:82-1(73) 



   

 
454 

3525. Антонова М. Ю. Перелічення як засіб репрезентації концептуальної ін-

формації в англомовному економічному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Антонова Марина Юріїв-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-0286 А] УДК 811.111'42 

3526. 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 ; Херсон. держ. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2012-3297 А] УДК 811.111'42 

3527. Галинська О. М. Лінгвокультурна інформація англійських та україн-

ських інтертекстуальних фразеологізмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Галинська 

Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — 

К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2784 А]

 УДК 811.111+811.161.2]'373.7 

3528. Грошко Т. В. Англомовні номінації банківської справи : (лексико-

семант. та функціон.-дискурс. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Грошко Тетяна Владиславівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. 

— Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2012-0357 А]

 УДК 811.111'373.46 

3529. Давиденко І. В. Лексична репрезентація концепту ДІМ — HOUSE / HOME 

в англійській мові: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Давиденко Інна Во-

лодимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2367 А] УДК 811.111'373 

3530. Дембовська Л. М. Пряма і непряма композитивна номінація в англій-

ській мові: соціодискурсивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Дембовська Людмила Михайлівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. міжнар. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1469 А] УДК 811.111'373'38 

3531. Дойчик О. Я. Ідіостиль Джуліана Барнса у лінгвоконцептуальному вимірі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Дойчик Оксана Ярославівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Прикар-

пат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2012-2374 А] УДК 811.111-26'42 

3532. Дьяконова І. Л. Жанрові та дискурсивні особливості комунікативної си-

туації флірт : (на матеріалі сучас. англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Дьяконова Ірина Леонідівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1124 А] УДК 811.111'42 

3533. Євдокимова І. О. Мовленнєві маски в англомовному усному рекламно-

му дискурсі : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Євдокимова Інна Олександрівна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-0724 А] УДК 811.111'42:659.1 
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3534. Єгорова О. І. Лінгвокогнітивні аспекти актуалізації невизначеної кіль-

кості в англомовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Єгорова Олеся Іванівна ; Херсон. держ. ун-т, 

[Сум. держ. ун-т]. — Херсон, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2012-3319 А] УДК 811.111'36 

3535. Загребельна Н. В. Лексико-семантичне поле "водний транспортний засіб" 

як фрагмент англомовної наївної та професійної картини світу : (лінгвокогнітив. 

дослідж. на матеріалі слов.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Загребельна Наталія Вячеславівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 

— [2012-2599 А] УДК 811.111'373 

3536. Іванченко М. Ю. Лінгвокогнітивна структура концепту BREAK у су-

часній англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Іванченко Марія Юріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Одеса, 2012. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2390 А] УДК 811.111-26'37'42 

3537. Колесова А. О. Художній образ коханої/коханого в англомовних поетич-

них текстах ХІХ—ХХ століття: лінгвокогнітивний та гендерний аспекти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Колесова Алла Олексіївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1163 А] УДК 811.111'42 

3538. Коротка С. Г. Комунікативно-рольова специфіка діалогу англомовної 

психологічної прози : (на матеріалі романів Сола Беллоу "Герзог" і "Грудень дека-

на") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Гер-

ман. мови" / Коротка Світлана Григорівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 

[Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-0770 А] УДК 811.111:82-83.09 

3539. Мельничук О. Д. Концептосфера невербальна комунікація в англомовній 

художній прозі 90-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Мельничук Оксана Дмитрівна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2012. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2249 А] 

 УДК 811.111'373.42 

3540. Пастернак Т. А. Прагмалінгвістичні характеристики дискурсу "співбесі-

да при прийомі на роботу" : (на матеріалі англомов. навч. текстів) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Пастернак 

Тетяна Анатоліївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. 

мов]. — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2447 А]

 УДК 811.111'42 

3541. Предій Ю. Д. Мовна специфіка текстів-оголошень інтернет-дискурсу : 

(когнітив.-прагмат. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Предій Юлія Дмитрівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2012. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-0498 А] 

 УДК 811.111'42:004.738.5 

3542. Радчук О. В. Відображення поетичного світобачення Роберта Бернза в 

українських перекладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
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спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Радчук Олена Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-0503 А] УДК 811.111'255.4 

3543. Романюга Н. В. Лінгвостилістичний та семіологічний виміри відтво-

рення художнього світу автора : (на матеріалі англомов. перекладів укр. малої прози 

кінця ХІХ — першої чверті ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Романюга Наталя Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 125 пр. — [2012-2462 А] УДК 811.111'25 

3544. Сандига Л. О. Метафорична репрезентація концепту DEATH в англо-

мовній картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Сандига Лілія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-0948 А] УДК 811.111'373.612.2 

3545. Сисоєва Є. С. Семантика, структура і функціонування оцінної антропо-

німічної лексики в англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Сисоєва Євгенія Сергіївна ; Донец. нац. 

ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2012-0960 А] УДК 811.111'367.5'373 

3546. Ситенька О. В. Міфологічна інтертекстуальність в англомовній пост-

модерністській прозі: лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ситенька Олена 

Віталіївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 

100 пр. — [2012-2707 А] УДК 811.111'42 

3547. Сотников А. В. Просодичні засоби актуалізації комунікативно-прагма-

тичних інтенцій у британській політичній промові : (експерим.-фонет. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Сотников Андрій В'ячеславович ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2478 А] УДК 811.111'342.9 

3548. Тараненко О. В. Оцінні реалії в сучасній англійській мові: лінгво-

культурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Тараненко Ольга Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. 

— Донецьк, 2012. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-2117 А] УДК 811.111'06'37 

3549. Ткаченко Г. В. Англомовні хрематоніми як лінгвокогнітивні феномени 

картини світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ткаченко Ганна Володимирівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2012-2123 А] УДК 811.111'373.22 

3550. Федорова О. В. Експліцитне гендерне маркування назв осіб в англомов-

ній публіцистичній пресі України : (лексикограф. та дискурс. аспекти) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Федорова 

Олеся Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2012-2723 А] УДК 811.111'373.23:070(477) 

3551. Філатова О. О. Вербалізація концепту "КОМФОРТ" в англійській мові 

ХХ—ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук  : 
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спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Філатова Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. 

— [2012-1350 А] УДК 811.111:316.772.2"19/20" 

3552. Хапіна О. В. Просодичні засоби реалізації комунікативної інтенції в англо-

мовному діалогічному дискурсі : (експерим.-фонет. дослідж. на матеріалі англомов. 

фільмів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Гер-

ман. мови" / Хапіна Оксана Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 

К., 2012. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1711 А] 

 УДК 811.111'342:316.77 

3553. Цепенюк Т. О. Відтворення англійських інтенсифікаторів в українських 

перекладах сучасної англомовної художньої прози : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Цепенюк Тетяна 

Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2733 А] УДК 811.111'25 

3554. Чуланова Г. В. Лінгво-прагматичні особливості тексту-регулятиву в ре-

кламно-художньому дискурсі сучасної англійської мови : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Чуланова Галина 

Валеріївна ; Донец. нац. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2012-1729 А] УДК 811.111'42:659.131.2 

3555. Шахновська І. І. Емотивні висловлення персонажів американської дра-

ми ХХ століття в комунікативно-дискурсивному ракурсі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шахновська Ірина 

Ісааківна ; Донец. нац. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0614 А] УДК 811.111'37 

3556. Шуменко О. А. Денумеральні утворення у сучасних англомовних 

художніх текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук  : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шуменко Ольга Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т, [Сум. 

держ. ун-т]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2012-1750 А] УДК 811.111'37 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

3557. Артюхова А. О. Риторико-просодичні особливості німецького мітинго-

вого дискурсу : (інстумент.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Артюхова Анна Олександрів-

на ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0121 А] УДК 811.112.2'342.2'42 

3558. Діденко Н. М. Іронія в мовній та концептуальній картині світу Ґюнтера 

Ґрасса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Гер-

ман. мови" / Діденко Наталя Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Оде-

са, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0126 А] 

 УДК 811.112.2'42 

3559. Каракевич Р. О. Типологічна характеристика артефактів і ментафактів у 

фразеологічних одиницях німецької та української мов : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 

Каракевич Роксоляна Орестівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. славіст. 

ун-т]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2813 А]

 УДК 811.112.2+811.161.2]-115 
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3560. Карасенко О. А. Іменники з суфіксом -er на позначення осіб чоловічої 

статі в середньоверхньонімецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Карасенко Олена Анатоліївна ; Донец. 

нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — 

[2012-0743 А] УДК 811.112.2'04'373.23 

3561. Муратова В. Ф. Ідіолект Патріка Зюскінда: лексико-граматичний і 

стилістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Муратова Валерія Факімівна ; Херсон. держ. ун-т, 

[Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Херсон, 2012. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 110 пр. — [2012-3156 А] УДК 811.112.2'373.64 

3562. Павлик В. І. Мовленнєві характеристики жанру "глоса" : (на матеріалі 

публ. газ. "Die Welt" та "Die Zeit") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Павлик Володимир Іванович ; Донец. 

нац. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Донецьк, 2012. — 20 с. : схема. 

— Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0893 А] УДК 811.112.2'38 

3563. Туришева О. О. Порушення рамкової конструкції в сучасній німецькій 

мові: функціональний аспект, нормативний статус : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Туришева Оксана Олегів-

на ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. 

— Одеса, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-0116 А] УДК 811.112.2'367 

3564. Федоренко Л. В. Вербальна репрезентація комічного у драматургічному 

дискурсі Фрідріха Дюрренматта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Федоренко Лариса Вячеславівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Запоріз. нац. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-1704 А] УДК 811.112.2'42'27 

3565. Хлипало О. В. Структура та семантика дієслів і мотивованих ними імен-

ників у німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Хлипало Олена Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — 

Донецьк, 2012. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-

2148 А] УДК 811.112.2'373.611 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

3566. Голтвяниця Н. Ю. Лінгвопрагматика міжособистісних відношень у 

французькому діалогічному мовленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Голтвяниця Надія Юріївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0091 А] УДК 811.133.1'276.1 

3567. Космацька Н. В. Структурно-функціональні особливості мови фран-

цузьких коміксів : (на матеріалі серії "Astérix") : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Космацька Наталя Валеріївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0427 А] 

 УДК 811.133.1+821.133.1.09:741.5 

3568. Хайчевська Т. М. Експресивний потенціал французької графіки : (на 

матеріалі сучас. худож. прози) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
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наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Хайчевська Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 

— [2012-0590 А] УДК 811.133.1:003.6 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 

3569. Хижняк Н. С. Відтворення асоціативного поля порівняння в іспансько-

українському художньому перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Хижняк Наталія Сергіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-2729 А] УДК 811.134.2'25 

811.16 Слов'янські мови 

На ступінь доктора 

3570. Нечитайло І. М. Семантико-словотвірна еволюція праслов'янських 

діалектизмів : (девербат. лексика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Нечитайло Ірина 

Миколаївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 

(53 назви). — 100 пр. — [2012-2667 А] УДК 811.16'282'37-115 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

3571. Білозор О. С. Семантична парадигма лексеми чистый у концептуально-

му й лінгвокультурному просторі російської мови : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Білозор Оксана Сергіївна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3294 А] УДК 811.161.1'37 

3572. Бойко О. С. Російська фразеологія в полілінгвокультурній ситуації : 

(лексикограф. та лінгвокультурол. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Бойко Олена Сергіївна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2012. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2012-1397 А] 

 УДК 811.161.1'373.7(477.75) 

3573. Калініна Л. В. Номінативне поле моральної оцінки у російській діа-

лектній мові : (лінгвокультурол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Калініна Лідія В'ячеславівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1512 А] 

 УДК 811.161.1'282 

3574. Лебедєва А. В. Новітні англомовні запозичення в молодіжному сленгу 

російської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук  : 

спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Лебедєва Аеліта Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [Херсон. держ. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3657 А] УДК 811.161.1'373.45 

3575. Луцеєва Ю. М. Російські фразеологізми з числівниками в структурно-

семантичному й етнолінгвокультурологічному аспектах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Луцеєва Юлія Ми-



   

 
460 

колаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечни-

кова]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0177 А]

 УДК 811.161.1'373.7 
3576. Лю Юйін. Простір і час у романі О. В. Ілічевського "Матис": лінгвоког-

нітивний і стилістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Лю Юйін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
роди. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0178 А] 

 УДК 811.161.1'42 
3577. Сєгал Н. О. Категорія простір у російськомовному політичному дискурсі: 

лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Сєгал Наталія Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2012. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-1673 А] УДК 811.161.1'37'42 

3578. Сокур І. О. Лінгвокомунікативні особливості тексту монографії П. Г. Жи-
тецького "Очерк звуковой истории малорусского наречия" : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Сокур Ірина Олексіїв-
на ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2012-3397 А] УДК 811.161.1'38'42 

3579. Сунь Юймінь. Номінація об'єктів надання послуг у російськомовному 
прагматиконі Криму: лінгвопрагматичний та лінгвокультурологічний аспекти : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Сунь 
Юймінь ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2012-3853 А] УДК 811.161.1'282'373.2 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

3580. Баган М. П. Категорія заперечення в українській мові: функціонально-
семантичний та етнолінгвістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Баган Мирослава Петрівна ; НАН 
України, Ін-т укр. мови, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — К., 2012. — 35 с. — Бібліогр.: 
с. 31—33 (34 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3417 А] 

 УДК 811.161.2'367.63 
3581. Іваницька Н. Б. Парадигматика і синтагматика дієслівних систем ук-

раїнської та англійської мов: лексико-семантичний і формально-синтаксичний аспек-
ти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порів-
нял.-іст. і типол. мовознав." / Іваницька Наталя Борисівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — 
К., 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (50 назв). — 100 пр. — [2012-2602 А]
 УДК 811.161.2+811.111]'367-115 

3582. Навальна М. І. Функціонально-стильова динаміка лексики в українській 
періодиці початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Навальна Марина Іванівна ; НАН України, Ін-т укр. мо-
ви. — К., 2012. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (32 назви). — 120 пр. — [2012-0457 А]
 УДК 811.161.2'373:070"20" 

3583. Слободинська Т. С. Функціонально-семантична категорія таксису 
в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Слободинська Тамара Степанівна ; НАН України, Ін-т 
укр. мови, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2012. — 35 с. 
— Бібліогр.: с. 28—32 (36 назв). — 120 пр. — [2012-3216 А] УДК 811.161.2'37 
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3584. Сокіл Г. П. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ — першої 

третини ХХ століття: історія, напрями, контекст : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Сокіл Ганна Петрів-

на ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-

ського, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38 

(32 назви). — 100 пр. — [2012-3835 А] УДК 811.161.2'282:398](477.83/.86)"18/19" 

На ступінь кандидата 

3585. Барчук М. В. Розвиток української літературної мови в Галичині сере-

дини ХІХ століття: фонетика, граматика, лексика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Барчук Мар'яна Володи-

мирівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 

2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-3427 А] 

 УДК 811.161.2-26(477.83/.88)"18" 

3586. Бицко Н. І. Мікрогідронімія Тернопільщини : (назви непротіч. вод) : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 

Бицко Наталія Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. 

— 20 с. : схема. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2330 А] 

 УДК 811.161.2'373.21(477.84) 

3587. Біловус Г. Г. Фразеологічна інтертекстуальність повістей Т. Г. Шевчен-

ка : (на матеріалі укр. перекладів кінця ХІХ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Біловус Галина Григо-

рівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1778 А] УДК 811.161.2'373"18/19" 

3588. Близнюк В. В. Витоки милозвучності сучасних української й італійської 

літературних мов : (на матеріалі фонем. структури слова) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 

Близнюк Володимир Васильович ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2011. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2333 А] 

 УДК 811.161.2+811.131.1]'06'442 

3589. Боярчук О. С. Лексика і фразеологія української ділової мови в лексико-

графічних джерелах ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Боярчук Олена Сергіївна ; НАН України, 

Ін-т укр. мови, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2012. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2775 А] 

 УДК 811.161.2'276.11 

3590. Бурлуцький А. В. Ґенеза українського сценічного мовлення в соціокуль-

турному контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 26.00.04 "Укр. культура" / Бурлуцький Андрій Володимирович ; М-во культури 

України, Харків. держ. акад. культури, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 

2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1414 А] 

 УДК 808.55+792.2.028.3 

3591. Вебер Н. В. Мікроойконімія Івано-Франківщини : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Вебер Надія Ва-

силівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2779 А] 

 УДК 811.161.2'373.21(477.86) 

3592. Весельська Г. С. Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в 

українській мові кінця ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Весельська Галина Станіславів-

на ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0321 А] 

 УДК 811.161.2'367.634"19/20" 

3593. Волкова О. А. Український рекламний текст і рекламний бренд: аппер-

цепція мовного знака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Волкова Ольга Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. 

— [2012-0684 А] УДК 811.161.2'276.6:659.1 

3594. Воробець О. Д. Прийменниково-субстантивний комплекс у семантико-

синтаксичній структурі речення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Воробець Олексій Дмитрович ; ДВНЗ "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : схеми. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2938 А] УДК 811.161.2'367.633'37 

3595. Гапонова Л. Є. Формування української криміналістичної термінології : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Гапонова Людмила Євгеніївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", 

[Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Запоріжжя, 2012. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1434 А] УДК 811.161.2'276.11:343 

3596. Гецко Г. І. Мисливська лексика в українських говірках Закарпаття : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 

Гецко Ганна Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Держ. вищ. навч. 

закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Запоріжжя, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-1443 А] УДК 811.161.2'282(477.87) 

3597. Головач Н. М. Лексичні румунізми в українській мові на діалектному та 

літературнонормативному рівнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Головач Ніколетта Миколаївна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2012-3496 А] УДК 811.161.2'373.45 

3598. Дехтярьова О. В. Діалектна фразеологія в художньому тексті (на ма-

теріалі творчості письменників Покуття і Гуцульщини кінця ХІХ — початку ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Дехтярьова Олена Віталіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2012-0206 А] УДК 811.161.2'282'373.7(477.8)"18/19" 

3599. Дяків Х. Ю. Мовленнєвий жанр "застереження" та засоби його реалізації 

в українській і німецькій мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Дяків Христина Юріївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2800 А] 

 УДК 811.161.2+811.112.2]'373.612 

3600. Ілініч С. Ю. Синтаксичні параметри законодавчого тексту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ілініч 

Світлана Юріївна ; НАН України, Ін- укр. мови, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-3108 А] УДК 811.161.2'367:340.134 

3601. Ільченко О. А. Метафоричні словосполучення в мові української преси 

ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 
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мова" / Ільченко Олена Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-0170 А] 

 УДК 81'373.612.2:070(477)"20" 

3602. Карікова Н. М. Контроверзи навколо культури мови та їх відбиття в 

мові красного письменства в 20-х — на початку 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Карікова 

Наталія Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0171 А] УДК 811.161.2'271"19" 

3603. Карпенко Н. А. Вербалізація концепту жінка в дискурсі П. Загребельно-

го : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Карпенко Наталія Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Х., 2012. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0744 А] 

 УДК 811.161.2'366.5 

3604. Ковтун О. В. Функціонально-семантична кореляція сполучників і спо-

лучних комплексів у сучасній українській літературній мові : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ковтун Оксана 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2012-2965 А] УДК 811.161.2'367.335 

3605. Козіна Ю. В. Історія категорії істот/неістот в українській мові : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Козіна 

Юлія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Республік. вищ. навч. 

закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(7 назв). — 100 пр. — [2012-1528 А] УДК 811.161.2'36 

3606. Кріль Б. М. Фольклористична діяльність Ісидора Пасічинського : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 "Фольклорис-

тика" / Кріль Богдан Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2012-0216 А] УДК 811.161.2'282(092) 

3607. Лангенбах М. О. Сполучуваність іменників української мови : (глибин. 

семантико-синтакс. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Лангенбах Маргарита Олександрівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 

(6 назв). — 120 пр. — [2012-1199 А] УДК 811.161.2'367.622 

3608. Ляшук Н. В. Автостереотипи українців у сприйнятті волинян : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ляшук 

Наталія Вікторівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1212 А] УДК 811.161.2'27(477.82) 

3609. Мізіна О. І. Нульсуфіксальні прикметникові деривати: структурно-се-

мантичний і функціонально-стильовий аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Мізіна Ольга Іванівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2012-1590 А] УДК 811.161.2'373.611 

3610. Морозова Г. О. Українська термінологічна мікросистема акушерства і 

гінекології: структурно-семантичний і словотвірний аспекти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Морозова Ганна Олек-

сандрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського]. — Х., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — 

[2012-0451 А] УДК 811.161.2'37:618 
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3611. Назаренко О. М. Реалізація категорії діалогічності в сучасному україн-

ському газетному тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Назаренко Оксана Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Одеса, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0182 А] 

 УДК 811.161.2-83:070.41 

3612. Олексюк О. М. Лексико-семантичні домінанти сугестивного дискурсу 

реклами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Олексюк Олеся Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0890 А] 

 УДК 811.161.2'23 

3613. Осіпчук Г. В. Засоби кореферентності у прозовому тексті : (на матеріалі 

творчості Валерія Шевчука і Марії Матіос) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Осіпчук Галина Валентинівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичи-

ни]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-2674 А] 

 УДК 811.161.2'42'38 

3614. Пономаренко С. С. Акцентні відмінності у львівському виданні Апосто-

ла 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Пономаренко Сергій 

Сергійович ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. — К., 2012. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1284 А] УДК 811.161.2'342.8-115 

3615. Посмітна В. В. Когнітивні та прагматичні особливості мовного впливу у 

військовому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Посмітна Вікторія Віталіївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Акад. внутр. військ МВС України]. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1643 А] 

 УДК 811.161.2'42 

3616. Сенькович О. Р. Образ людини в мові української прози 20—30 років 

ХХ ст.: структурно-семантичний та функціонально-стилістичний аспекти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Сень-

кович Ольга Романівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-0191 А] УДК 81'37+821.161.2-3.09"19" 

3617. Слюніна О. В. Вербалізація природних стихій в українській поезії 80-х — 

90-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Слюніна Олена Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (23 назви). — 100 пр. 

— [2012-1679 А] УДК 811.161.2'373 

3618. Тома Н. М. Семантико-стилістичні параметри функціонування абстракт-

ної лексики у творах Петра Могили : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Тома Наталія Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т, 

[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). 

— 100 пр. — [2012-0568 А] УДК 811.161.2'373 

3619. Туркевич О. В. Еволюція термінолексики методики викладання ук-

раїнської мови як іноземної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Туркевич Оксана Василівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2012-2136 А] УДК 811.161.2'373.46-116.6 
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3620. Шаркань В. В. Формування наукового стилю нової української літе-

ратурної мови в середині ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шаркань Василь Васильович ; Чер-

нівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. 

— Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2510 А]

 УДК 811.161.2-26"18" 

3621. Яніцька Н. Р. Мікротопонімія центральних та східних районів 

Львівської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук  : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Яніцька Наталія Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — 

[2012-2198 А] УДК 811.161.2'373.21(477.83) 

3622. Яригіна В. В. Мовні засоби вираження експресії в жанрі сучасної проповіді : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Яригіна Вікторія Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 

— Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1037 А] 

 УДК 811.161.2'42:2-475.5 

811.162.1 Польська мова 

На ступінь доктора 

3623. Войцева О. А. Динаміка номінації водогосподарських реалій у польській 

мові на тлі інших слов'янських мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Войцева Олена Андріївна ; НАН Ук-

раїни, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 

2012. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36. — 300 пр. — [2012-3301 А] 

 УДК 811.162.1'373.215 

811.163.2 Болгарська мова 

На ступінь кандидата 

3624. Костюшко О. М. Тематичні словники у болгарській лексикографії: 

історія і сучасний стан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Костюшко Оксана Миронівна ; НАН України, Ін-т 

мовознав. ім. О. О. Потебні, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 130 пр. — [2012-3630 А] УДК 811.163.2'374 

811.21/.22 Індоіранські мови 

На ступінь доктора 

3625. Кшановський О. Ч. Перська мова у функціонально-типологічному ви-

світленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.13 "Мови 

народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Кшановський Олег 

Чеславович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка]. — К., 2012. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—32 (24 назви). — 100 пр. 

— [2012-1978 А] УДК 811.222.1'373 

На ступінь кандидата 

3626. Максимів О. Й. Етноспецифіка лексичної системи перської мови : (на 

матеріалі частот. слов. публіцист. стилю) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів 



   

 
466 

Америки та Австралії" / Максимів Ольга Йосифівна ; НАН України, Ін-т сходознав. 

ім. А. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2012. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2012-1569 А] УДК 811.222.1+811.161.2]'06'373 

3627. Охріменко М. А. Ідіоетнічні особливості одиниць фразеосемантичного 

поля "Емоції людини" в перській і українській мовах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 

Охріменко Марина Анатоліївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2012. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2677 А] 

 УДК 811.222.1+811.161.2] '373.74-115 

811.512.19 Інші тюркські мови. Кримськотатарська мова 

На ступінь кандидата 

3628. Рустемов О. Д. Юридична термінологія кримськотатарської мови: ево-

люція розвитку, сучасний стан, способи кодифікації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. 

народів Америки та Австралії" / Рустемов Олег Діляверович ; НАН України, Ін-т 

сходознав. ім. А. Кримського, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2012. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2081 А] 

 УДК 811.512.19'276.6:34 

811.521 Японська мова 

На ступінь кандидата 

3629. Москальов Д. П. Особливості функціонування модальних усталених 

граматичних конструкцій сучасної японської мови : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. 

народів Америки та Австралії" / Москальов Дмитро Петрович ; НАН України, Ін-т 

сходознав. ім. А. Кримського. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 

100 пр. — [2012-1598 А] УДК 811.521'06'36 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь доктора 

3630. Волковинський О. С. Епітет як елемент архітектоніки та внутрішньої 

форми літературного твору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Волковинський Олександр Сергійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 

2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—34. — 100 пр. — [2012-2781 А] УДК 82.09 

На ступінь кандидата 

3631. Дзик Р. А. Письменник як інтертекстуальна парадигма : (досвід фр. ре-

цепції Ф. М. Достоєвського) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Дзик Роман Анатолійович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-1883 А] УДК 82.09 

3632. Добринчук О. О. Трансформація сюжетно-образних мотивів гомерівського 

епосу в літературі ХХ — поч. ХХІ ст.: основні тенденції та закономірності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літера-
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турознав." / Добринчук Ольга Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-

лодимира Гнатюка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Тернопіль, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-0721 А] УДК 82.091 

3633. Табакова Г. І. Архітектоніка і композиція ліричної прози : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Табако-

ва Ганна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0194 А] УДК 82-3.09 

3634. Штохман Л. М. Сучасна феміністична наратологія: практика реалізації 

на Заході та в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Штохман Лілія Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-0631 А] УДК 82.091 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

3635. Боднар О. І. Художньо-публіцистичні візії тоталітаризму у творчості 

М. Рудницького і Дж. Орвелла: рецептивно-комунікативний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературо-

знав." / Боднар Олег Ігорович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 

Тернопіль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-1395 А] УДК 821.111+821.161.2].091 

3636. Колупаєва О. М. Архітектонічні особливості англомовного й україно-

мовного сонета кінця ХІХ — початку ХХ ст. : (порівнял.-типол. аспект) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літера-

турознав." / Колупаєва Олена Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2012-0425 А] 

 УДК 821.111+821.161.2]-193.3.091"18/19" 

3637. Нагачевська О. О. Романістика Джойс Керол Оутс: проблематика і поетика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 

зарубіж. країн" / Нагачевська Олена Олександрівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського. — Сімферополь, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. 

— [2012-3720 А] УДК 821.111(73)-3.09 

3638. Посудієвська О. Р. Творчість О. Уайльда у контексті міжкультурного діа-

логу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 

зарубіж. країн" / Посудієвська Ольга Ростиславівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2012-3379 А] УДК 821.111.09 

3639. Потапенко Л. В. Компаративний дискурс у постколоніальних дослід-

женнях Едварда Саїда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Потапенко Людмила Віталіївна ; Тер-

нопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Терно-

піль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0923 А] 

 УДК 821.111(73).091 

3640. Скороходько Ю. С. Жанрова специфіка англійського неовікторіанського 

роману 1990—2000-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
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наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Скороходько Юлія Станіславівна ; 

Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-3827 А] УДК 821.111-311.6'06.09 

3641. Чепурда Г. М. Проблематика і поетика прози Енні Пру 80—90-х 

років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук  : 

спец. 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Чепурда Ганна Миколаївна ; Чорномор. держ. 

ун-т ім. Петра Могили, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Миколаїв, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 130 пр. — [2012-2506 А] УДК 821.111(73)-3.09 

821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь доктора 

3642. Кобзар О. І. Драматургічна творчість Фрідріха Геббеля і проблеми тран-

сформації міфологічних парадигм у німецькій драматургії 1840—1860-х рр. : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 

країн" / Кобзар Олена Іванівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад."]. — Сімферополь, 2012. — 44 с. — Бібліогр.: с. 36—40 

(33 назви). — 100 пр. — [2012-3599 А] УДК 821.112.2-2.09(092) 

На ступінь кандидата 

3643. Ліпісівіцький М. Л. Малі драматичні форми: система жанрів, своєрід-

ність поетики : (на матеріалі нім. л-ри першої третини ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Ліпісівіцький 

Микола Леонідович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — 

[2012-1990 А] УДК 821.112.2-2.09 

3644. Мельник Д. М. Самоідентифікація як особистісний і філософський дис-

курс у прозі Інґеборґ Бахманн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Мельник Діана Миколаївна ; Чорномор. 

держ. ун-т ім. Петра Могили, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Миколаїв, 2012. 

— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2248 А] 

 УДК 821.112.2-3.09 

821.112.5.0 Голландська (нідерландська), фламандська література 

На ступінь кандидата 

3645. Ярмиш Є. О. Неоісторизм у постмодерній прозі Нідерландів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 

країн" / Ярмиш Євгенія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-2520 А] 

 УДК 821.112.5'06-3.09 

821.133.1.0 Французька література 

На ступінь кандидата 

3646. Зана Л. Ю. Жанрова специфіка романної прози Мішеля Турньє : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 

країн" / Зана Людмила Юріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сімферополь, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3555 А] УДК 821.133.1-31.09 
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3647. Малішевська І. П. Трансформація жанру біографії/автобіографії у прозі 

Франсуази Малле-Жоріс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Малішевська Ірина Петрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-2427 А] УДК 821.133.1-94.09 

821.135.1.0 Румунська література 

На ступінь кандидата 

3648. Паладян К. І. Румунське та українське силабо-тонічне віршування ХІХ сто-

ліття : (метрика і ритміка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Паладян Крістінія Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-2263 А] УДК 821.135.1+821.161.2]-1.09 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь доктора 

3649. Анненкова О. С. Дискурс традиції І. С. Тургенєва у прозі російського 

зарубіжжя : (Б. К. Зайцев, І. С. Шмельов, М. А. Осоргін) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос. л-ра" / Анненкова Олена Сер-

гіївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-

ва]. — Сімферополь, 2012. — 44 с. — Бібліогр.: с. 37—41 (30 назв). — 100 пр. — 

[2012-0643 А] УДК 821.161.1(1-87)-3.09 

3650. Бистрова О. О. Поетика романної прози Ф. Достоєвського у світлі ду-

ховно-культурної концепції Дм. Чижевського : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Бистрова Олена Олександ-

рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка]. — К., 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (41 назва). — 120 пр. — 

[2012-0082 А] УДК 821.161.1.09 

3651. Садикова Л. В. Російське есе ХХ століття. Художня своєрідність. Ди-

наміка. Вектори пошуків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Садикова Лариса Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 38 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (38 назв). — 100 пр. 

— [2012-2700 А] УДК 821.161.1.09 

На ступінь кандидата 

3652. Гуртова Я. В. Нарисова проза І. С. Тургенєва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Гуртова Яніна Віта-

ліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2012-2366 А] УДК 821.161.1-4.09 

3653. Кирпа О. О. Автобіографічна проза в російській літературі кінця ХХ — 

початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Кирпа Ольга Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3585 А] 

 УДК 821.161.1-312.6.09 

3654. Колосова С. В. Драматургія М. С. Гумільова: стилізація та інтертекст : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 
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Колосова Світлана Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-3122 А] 

 УДК 821.161.1.09(092) 

3655. Кушка Б. Г. Ліро-епічний синтез у поетичній творчості О. 

Сопровського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.02 "Рос. л-ра" / Кушка Беата Густавівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсь-

кого. — Сімферополь, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-3649 А] УДК 821.161.1-1.09 

3656. Машкова К. Є. Виробнича проза 1920—1930-х років: соцреалізм і мен-

тальні основи російської літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Машкова Катерина Євгеніївна ; Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—

17 (17 назв). — 100 пр. — [2012-0854 А] УДК 821.161.1.09"1920/1930" 

3657. Семелюк Р. М. Мала проза Дж. Джойса і А. П. Чехова: типологія поетики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 

літературознав." / Семелюк Роман Миколайович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Воло-

димира Гнатюка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Тернопіль, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2012-1317 А] 

 УДК 821.161.1+821.111].09 

3658. Сокрута К. Ю. Автопоетика як форма художньої свідомості : (на ма-

теріалі творчості Пастернак Пастернака та Й. О. Бродського) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Сокрута Кате-

рина Юріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-3836 А] УДК 821.161.1-1.09(092) 

3659. Солошенко-Задніпровська Н. К. О. Пушкін у творчому світі Д. Самой-

лова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. 

л-ра" / Солошенко-Задніпровська Наталія Костянтинівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — 

[2012-2476 А] УДК 821.161.1-1.09 

3660. Улянченко О. М. Система персонажів у прозі М. Зощенка: типологія, 

поетика, динаміка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Улянченко Ольга Михайлівна ; Таврійс. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Сімферополь, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0578 А] 

 УДК 821.161.1-3.09(092) 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

3661. Бровко О. О. Вставна новела в українській літературі: типологія і модифіка-

ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 

л-ри" / Бровко Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (37 назв). — 100 пр. — [2012-0310 А] 

 УДК 821.161.2-32.09 

3662. Ковалець Л. М. Юрій Федькович: історія розвитку творчої індиві-

дуальності письменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ковалець Лідія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2012. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — [2012-1939 А] УДК 821.161.2.09 
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3663. Кравченко О. А. Поетика піднесенного: архітектоніко-композиційні модифі-
кації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 
л-ри" / Кравченко Оксана Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Донец. 
нац. ун-т]. — Львів, 2012. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2012-0434 А] УДК 821.161.2.09 

На ступінь кандидата 

3664. Боговін О. В. Трансформація традиційних моделей у драмі "Камінний 
господар" Лесі Українки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Боговін Ольга Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2012. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 150 пр. — [2012-1785 А] УДК 821.161.2-2.09 

3665. Васильків О. В. Топологія маски в українській літературі початку ХХ сто-
ліття : (на матеріалі прози Володимира Винниченка та Гео Шкурупія) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Васильків 
Олена В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. 
— [2012-2777 А] УДК 821.161.2.09 

3666. Вечоркін І. О. Домінанти ідіостилю М. Малахути: структура художнього 
світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
л-ра" / Вечоркін Іван Олександрович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Держ. закл. 
"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2012-3066 А] УДК 821.161.2.09 

3667. Волощук Г. М. Художнє мислення Уляни Кравченко : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Волощук 
Галина Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-
ника". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 
— [2012-1080 А] УДК 821.161.2.09 

3668. Двуличанська О. А. Проза В. Яворівського: проблематика, жанрово-
стильові особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Двуличанська Олена Аркадіївна ; Кіровоград. держ. пед. 
ун-т ім. Володимира Винниченка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка"]. — Кіровоград, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2012-3520 А]
 УДК 821.161.2-3.09(092) 

3669. Дмитрук Л. І. Епічна творчість Олексія Кундзіча в українському літера-
турному процесі 20—50-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Дмитрук Лілія Іванівна ; Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 
2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2012-1116 А] 

 УДК 821.161.2.09"1920/1950" 
3670. Дронь К. І. Міфологізм у прозі Івана Франка : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Дронь Катерина Іва-
нівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т Івана Франка НАН України]. — Львів, 
2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1123 А] 

 УДК 821.161.2-3.09 
3671. Єгорова Ю. М. Творчість Радія Полонського у контексті української ма-

сової літератури 60-х — 90-х рр. ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Єгорова Юлія Миколаївна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(8 назв). — 100 пр. — [2012-3542 А] УДК 821.161.2.09"1960/1990" 
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3672. Жилін М. В. Необароко в українській літературі першої половини XX сто-

ліття: стильовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Жилін Михайло Володимирович ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Донец. нац. ун-т]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

100 пр. — [2012-3103 А] УДК 821.161.2.09:7.034]"19" 
3673. Зимомря О. М. Українсько-угорський дискурс Ласла Балли: імагологічні 

виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "По-

рівнял. літературознав." / Зимомря Олена Миронівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1137 А]
 УДК 821.161.2+821.511.141]'42.091 

3674. Золотоноша Л. А. Культурософські та екзистенційні мотиви в україн-

ській ліриці другої половини ХХ — початку ХХІ ст. (інтертекст. аспекти) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Золо-

тоноша Лілія Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 
2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 120 пр. — [2012-2601 А] 

 УДК 821.161.2-1.09"19/20" 

3675. Куца Л. П. Суб'єктна організація поезії Івана Франка : (зб. "Із днів жур-

би", "Semper tiro") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Куца Лариса Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-

ка. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-2633 А] УДК 821.161.2-1.09 

3676. Лазірко Н. О. Юрій Клен (Освальд Бурґгардт) як літературознавець : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 

Лазірко Наталія Орестівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дрогобиц. 

держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 

100 пр. — [2012-1555 А] УДК 821.161.2.09(092) 

3677. Лепьохін Є. О. Творчість Валер'яна Підмогильного та Альбера Камю: 
типологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Лепьохін Євгеній Олександрович ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 
— 100 пр. — [2012-0220 А] УДК 821.161.2+821.133.1].091 

3678. Максименко О. В. Жанрові модифікації письменницьких щоденників 

кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Максименко Ольга Володимирівна ; Кіро-

воград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка"]. — Кіровоград, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 

100 пр. — [2012-2001 А] УДК 821.161.2-94.09'06 

3679. Мендель Ю. В. Натурфілософська металогія лірики Володимира Зату-

ливітра в контексті поезії 1970—90 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Мендель Юлія Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—16. 

— 100 пр. — [2012-2011 А] УДК 821.161.2-1.09(092) 

3680. Микитин І. Я. Топос Гуцульщини у творчості Каєтана Абгаровича 
і Юрія Федьковича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Микитин Ірина Ярославівна ; Терно-

піл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 

— [2012-0864 А] УДК 821.161.2+821.162.1].091 
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3681. Мініч Л. С. Лінгвосинергетика ідіостилю Миколи Вінграновського : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мо-

ва" / Мініч Лариса Степанівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2012-1240 А] 

 УДК 811.161.2'42:82 

3682. Новицька О. А. Художня проза Антона Крушельницького: жанрово-

стильові модифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Новицька Оксана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 120 пр. — 

[2012-2035 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 

3683. Оладько Т. В. Жанрова специфіка комедій Тобілевича І. К. (І. Карпенка-

Карого) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

л-ра" / Оладько Таїса Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-1610 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 

3684. Олександрова Г. М. Жанрові модифікації малої прози Л. Пахаревсько-

го : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

л-ра" / Олександрова Галина Мевлютівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2012. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2012-2868 А]

 УДК 821.161.2-3.09 

3685. Павлишин Г. Я. Дискурс прози Марії Матіос : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Павлишин Галина 

Ярославівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 

— 100 пр. — [2012-1620 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 

3686. Паль О. М. Українська байка ХІХ—ХХ століття: природа, еволюція, 

поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. л-ра" / Паль Ольга Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 

(5 назв). — 100 пр. — [2012-2678 А] УДК 821.161.2-342"18/19" 

3687. Пангелова М. Б. Епістолярій Уласа Самчука: відображення літератур-

ного життя та творчої індивідуальності письменника : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Пангелова Марія Борисівна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — 

[2012-1268 А] УДК 821.161.2(092) 

3688. Пен Чен. Оповідання І. Франка: аспекти рецепції : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Пен Чен ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 

100 пр. — [2012-1273 А] УДК 821.161.2-32.09 

3689. Рибчинська З. Б. Структура і національна специфіка символу в ук-

раїнській поезії початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Рибчинська Зоряна Богданівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 16 (8 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-0934 А] УДК 821.161.2-1.09"19" 

3690. Родчин З. Я. Західноукраїнська драматургія 20-х — 30-х років 

ХХ століття: поетика жанру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Родчин Зоряна Ярославівна ; Держ. вищ. навч. закл. 
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"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-1303 А] 

 УДК 821.161.2-2.09(477.8)"19" 

3691. Саковець С. П. Міфопоетика поезії Василя Стуса : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук  : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Саковець 

Світлана Петрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — 

Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2012-3810 А] 

 УДК 821.161.2-1.09(092) 

3692. Саліонович Л. М. Дискурс Івана Франка у вимірах ґендерної лінгвістики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мо-

ва" / Саліонович Людмила Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 

— Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-0947 А] 

 УДК 821.161.2-3:81'42 

3693. Синичич Г. В. Публіцистика Івана Франка 90-х років ХІХ — початку 

ХХ століття: ідейно-концептуальні засади та тематично-змістові моделі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та 

історія журналістики" / Синичич Галина Володимирівна ; Класич. приват. ун-т, [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 

(27 назв). — 100 пр. — [2012-3823 А] УДК 821.161.2-92.09 

3694. Скляр І. О. Психопоетика творчості Валер'яна Підмогильного : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Скляр 

Ірина Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Донец. нац. ун-т]. 

— Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-2283 А] 

 УДК 821.161.2-3.09 

3695. Сушко З. С. Компаративний дискурс художнього перекладу Юрія Лісня-

ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "По-

рівнял. літературознав." / Сушко Зоряна Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2012-0072 А] УДК 821.161.2.091+81-115'255.4 

3696. Ткаченко Д. А. Василь Симоненко: еволюція стилю і рух тексту : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 

Ткаченко Дана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 

21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2124 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 

3697. Хомова О. М. Художні пошуки в українській постмодерній драмі: жан-

ри, конфлікти, характери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Хомова Олена Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2012. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 120 пр. — [2012-2150 А]

 УДК 821.161.2-2.09 

3698. Чік Л. В. Роман Леоніда Мосендза "Останній пророк" у системі творчих 

координат автора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Чік Людмила Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-2306 А] УДК 821.161.2-3.09 

3699. Шалацька Г. М. Жіночий образ у системі духовних цінностей україн-

ської прози та драматургії першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Шалацька Ганна 
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Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ 

"Криворіз. нац. ун-т"]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-2307 А] УДК 821.161.2-2-3.09 

3700. Шевель Н. О. Творчість Грицька Чупринки в контексті раннього україн-
ського модернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Шевель Наталія Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2012-2748 А] УДК 821.161.2-1.09 

3701. Якименко Л. М. Надія Суровцова: доля, художньо-документальна твор-
чість, критична рецепція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Якименко Людмила Миколаївна ; Кіровоград. держ. 
пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка"]. — Кіровоград, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-2196 А]
 УДК 821.161.2-94.09(092) 

821.162.1.0 Польська література 

На ступінь доктора 

3702. Циховська Е. Д. Художній часопростір Леопольда Стаффа: компаратив-
ний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.05 "По-
рівнял. літературознав." ; 10.01.03 "Л-ра слов'ян. народів" / Циховська Елліна Дмит-
рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 
(33 назви). — 150 пр. — [2012-1721 А] УДК 821.162.1.091 

821.162.3.0 Чеська література 

На ступінь кандидата 

3703. Забіяка І. В. Модуси рецепції чеського літературного авангарду в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "По-
рівнял. літературознав." / Забіяка Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2012-2802 А] 

 УДК 821.162.3(477).091 

821.163.2 Болгарська література 

На ступінь кандидата 

3704. Бушко Г. О. Іван Шишманов у болгарсько-українських літературних 
взаєминах кінця ХІХ — першої чверті ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Бушко Галина 
Олегівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2012-0316 А] УДК 821.163.2+821.161.2].091"18/19"(092) 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 

3705. Кутайсов В. О. Античний поліс Керкінітіда : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Кутайсов Вадим Олександ-
рович ; НАН України, Ін-т археологіі. — К., 2012. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—34 
(49 назв). — 100 пр. — [2012-3646 А] УДК 904(477.75)"652" 
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3706. Майко В. В. Південно-Східний Крим у другій половині Х—ХІІ ст. : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / 

Майко Вадим Владиславович ; НАН України, Ін-т археології. — К., 2012. — 34 с. — 

Бібліогр.: с. 28—31 (45 назв). — 100 пр. — [2012-3675 А] УДК 904(477.75)"09/11" 

На ступінь кандидата 

3707. Рудика Н. М. Становлення та розвиток нормативної бази охорони 

пам'яток археології в Україні (1991—2011 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 26.00.05 "Музеєзнав. Пам'яткознав." / Рудика Наталія 

Миколаївна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр 

пам'яткознав. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2012-0940 А]

 УДК 904(477)"1991/2011" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн  

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

3708. Воронін І. М. Суспільно-географічне дослідження процесів інфор-

матизації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : 

спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Воронін Ігор Миколайович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2012. — 32 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 27—29 (33 назви). — 100 пр. — [2012-2563 А] УДК 911.3:316:004.9 

3709. Калько А. Д. Мінерально-ресурсна безпека України : (конструктивно-

геогр. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : 

спец. 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Калько 

Андрій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування]. — К., 2012. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 

(61 назва). — 100 пр. — [2012-2958 А] УДК 911.9:502.17(477) 

На ступінь кандидата 

3710. Бойко З. В. Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпро-

петровської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Бойко Зоя Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Х., 2012. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2012-2544 А]

 УДК 911.3:311.522.4](477.63) 

3711. Буткалюк К. О. Регіональний ринок праці в умовах суспільних транс-

формацій : (економіко-геогр. дослідж. на прикл. Вінниц. обл.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Бут-

калюк Катерина Омелянівна ; НАН України, Ін-т географії. — К., 2012. — 18 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (31 назва). — 100 пр. — [2012-2216 А] 

 УДК 911.3:331.52](477.44) 

3712. Воловик Л. М. Периферійні райони столичної області: господарський 

розвиток, соціальні проблеми та напрями їх вирішення : (на прикл. Київ. обл.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. 

географія" / Воловик Людмила Михайлівна ; НАН України, Ін-т географії. — К., 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 150 пр. — [2012-1804 А] 

 УДК 911.3:[30+33](477.41) 
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3713. Дудкіна Г. Є. Суспільно-географічні особливості інвестиційної діяль-
ності Луганської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Дудкіна Ганна Євгенівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2012-2799 А] УДК 911.3:330.322](477.61) 

3714. Задорожня Г. М. Процеси та явища в ландшафтах зон техногенезу : 
(на прикл. Кривбасу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук  : 
[спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / Задорожня Ганна 
Михайлівна ; НАН України, Ін-т географії, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 
Коцюбинського]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2012-1901 А] УДК 911.2:502.5(477.63) 

3715. Ілляш І. Д. Соціально-економічний розвиток поселень агропромислово-
го регіону в умовах трансформації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Ілляш Ірина 
Дмитрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — 
Чернівці, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2012-0738 А] 

 УДК 911.373(477) 
3716. Каушлієв Г. С. Мандрівництво в історико-краєзнавчому дослідженні 

Криму (остання третина XVIII — перша половина XIX століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Каушлієв 
Геннадій Сергійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 
[2012-3112 А] УДК 910.4:908(477.75)"17/18" 

3717. Корома Н. С. Політико-географічні передумови формування Балто-
Чорноморського регіону: геостратегічні інтереси України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Корома 
Наталія Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 130 пр. — [2012-0769 А] УДК 911.3:32](477) 

3718. Кривець О. О. Суспільно-географічне дослідження гендерних співвідно-
шень в регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Кривець Ольга Олександрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). 
— 130 пр. — [2012-4979 А] УДК 911.3:316.346.2](477) 

3719. Нєвєнченко А. І. Еколого-грошова оцінка земель урбанізованих ланд-
шафтів : (на прикл. Коломийс. Прикарпаття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. 
природ. ресурсів" / Нєвєнченко Антоніна Ігорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — 
[2012-3729 А] УДК 911.375.5(477.86) 

3720. Самойлов О. М. Соціальна безпека регіональної соціогеосистеми : (на 
прикл. Харків. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Самойлов Олексій Миколайович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). 
— 100 пр. — [2012-2276 А] УДК 911.3:316](477.54) 

3721. Собечко О. Р. Вплив кислотних опадів, їх хімізму на ландшафтні си-
стеми міста Львова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Со-
бечко Ольга Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 130 пр. — [2012-2473 А] 

 УДК 911.5:504.5:551.577.13 
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3722. Шиян Д. В. Територіальні особливості захворюваності населення 

м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Шиян Дарья 

Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2312 А] 

 УДК 911.3:314.14(477.63) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія.  

Допоміжні історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

3723. Шаравара Т. О. Реформи і контрреформи другої половини ХІХ — по-

чатку ХХ століття в Російській імперії: історіографія : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. 

дисципліни" / Шаравара Тамара Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2012. — 30 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (40 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — 

[2012-0236 А] УДК 930.2(470+571)"18/19" 

На ступінь кандидата 

3724. Бондарєва С. О. Діловодні документи органів державної влади як дже-

рело з історії соціально-культурного розвитку УСРР у 1921—1929 рр. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. 

та спец. іст. дисципліни" / Бондарєва Світлана Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3055 А] 

 УДК 930.22(477)"1921/1929" 

3725. Горобець С. М. Рід Шихуцьких: історико-генеалогічне дослідження : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., 

джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Горобець Сергій Михайлович ; НАН 

України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, [Укр. ін-т 

нац. пам'яті]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. 

прим. — 150 пр. — [2012-3500 А] УДК 930.2:929.52 

3726. Горпинченко І. В. Православна церква в суспільних процесах України 

другої половини ХІХ століття: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / 

Горпинченко Інна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. 

— 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3501 А]

 УДК 930.2:271.2(477)"18" 

3727. Івлєва Я. А. Архівні джерела з історії православного сектантства Тав-

рійської губернії першої половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіограф., джерелознав. та спец. іст. 

дисципліни" / Івлєва Яна Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 

Дніпропетровськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15— 17 (20 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-1507 А] УДК 930.25:271.2-79](477.75)"18" 

3728. Климчук Л. В. Документальні ресурси краєзнавчих досліджень Поділ-

ля (1991—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук  : 

[спец.] 27.00.02 "Документознав., архівознав." / Климчук Людмила Вікторівна ; М-во 
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культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2012. — 12 с. 

— Бібліогр.: с. 10 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3593 А] 

 УДК 930.22(477.43/.44)"1991/2010" 

3729. Ковтанюк Ю. С. Електронне документознавство в Україні: сутність на-

укового напряму, історія формування, перспективи розвитку : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.02 "Документознав., архівознав." / 

Ковтанюк Юрій Славович ; Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та до-

кументознав. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2012-2619 А] УДК 930.22:004.91 

3730. Крижанівський В. М. Джерела з історії Єлисаветградського міського 

самоврядування (червень 1871 — лютий 1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дис-

ципліни" / Крижанівський Віталій Михайлович ; НАН України, Ін-т укр. археографії 

та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2975 А] 

 УДК 930.2:352](477.65)"1871/1917" 

3731. Купріянчук О. В. Новітня історіографія українського національного ру-

ху другої половини XIX — початку XX століть : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дис-

ципліни" / Купріянчук Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-3133 А] УДК 930.2:329.7](477)"18/19" 

3732. Михайліченко М. А. Родовідна дворянська книга Харківського наміс-

ництва як джерело з історії слобідського дворянства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дис-

ципліни" / Михайліченко Микола Анатолійович ; НАН України, Ін-т укр. археографії 

та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 

(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0867 А] 

 УДК 930.2:929.522](477.54/.62) 

3733. Сайпанова А. О. Науково-педагогічна діяльність С. І. Сідельнікова : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., 

джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Сайпанова Алла Олексіївна ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпро-

петровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1312 А]

 УДК 930(477)(092) 

3734. Сальнікова Н. В. Нормативне та науково-методичне забезпечення діло-

водства в Україні у 1920—1930-х роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 "Документознав., архівознав." / Сальнікова Наталія 

Валеріївна ; Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознав. — 

К., 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (19 назв). — 100 пр. — [2012-2701 А] 

 УДК 930.28(477)"1920/1930" 

3735. Чернік С. Д. Газетна періодика України як джерело дослідження по-

літичної історії Сербії 1878—1918 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Чернік 

Світлана Дмитрівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Гру-

шевського. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2012-2165 А] УДК 930.2:070](477):323(497.11)"1878/1918" 
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3736. Шийко А. А. Архівно-археографічна діяльність Д. І. Багалія : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіогр., 

джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Шийко Альона Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-0157 А] УДК 930.2(477)(092) 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

3737. Земський Ю. С. Польський, російський та український проекти націо-

творення щодо Правобережної України середини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Земський Юрій Сер-

гійович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевсько-

го. — К., 2012. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (36 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2012-1497 А] УДК 94:329](438+(470+571)+477)"18" 

На ступінь кандидата 

3738. Анікєєв Д. О. Повідомлення арабських географів ІХ—Х століть про 

міграції кочівників у ранньосередньовічній Європі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисци-

пліни" / Анікєєв Денис Олексійович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-0642 А] УДК 94(4)(1)"08/09" 

3739. Бережна М. С. Мережні війни у зовнішній політиці США наприкінці ХХ — 

початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук  : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Бережна Марія Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — 

Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2012-1054 А] УДК 94(100)+327(73)]"19/20" 

3740. Бунечко С. М. Соціально-економічні процеси в Польщі: національний 

аспект (1918—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Бунечко Сергій Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Чернівці, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3464 А] 

 УДК 94:323.1](438)"1918/1939" 

3741. Гладченко С. В. Гендерний аспект модернізації туніського суспільства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Гладченко Світлана Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 

Одеса, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2012-3303 А] 

 УДК 94:316.346](611)"1900/2002" 

3742. Гура О. А. Політика радянської держави щодо об'єднань та церков 

релігійних меншин в УРСР в 1944 — середині 1960-х рр. : (на прикл. римо-католиц. 

та юдейс. громад) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук  : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Гура Олексій Анатолійович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Ско-

вороди НАН України, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2012-0360 А] 

 УДК 94:272-78](47+57)"1944/1960" 

3743. Дукмас О. Л. Центральноєвропейська ініціатива: структура, функції, 

діяльність у форматі регіонального співробітництва (1989—2011рр.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Дукмас 
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Олена Леонідівна ; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України, [Київ. 

славіст. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2012-0371 А]

 УДК 94:327.39](477)"1989/2011" 

3744. Жуков О. В. Російсько-британське суперництво на Далекому Сході, 1891—

1902 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Все-

світ. історія" / Жуков Олександр Володимирович ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Луганськ, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2012-0382 А] УДК 94:327.5]((470+571)+410)"1891/1902" 

3745. Коваленко Л. В. Політика США та Великої Британії стосовно об'єднан-

ня Німеччини (1989—1990 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Коваленко Леся Вікторівна ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1523 А] 

 УДК 94:32](73+410+430)"1989/1990" 

3746. Ковальчук Т. В. Регіональний туризм у Польській республіці в між-

воєнний період: Волинське воєводство : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ковальчук Тетяна Володимирів-

на ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — К., 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2400 А]

 УДК 94:338.48-44](438.41-88)"1921/1939" 

3747. Кравченко В. В. Політика Франції в галузі безпеки та оборони (1994—

2008 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Все-

світ. історія" / Кравченко Валерій Вікторович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1182 А]

 УДК 94+355.02](44)"1994/2008" 

3748. Легкоступ А. І. Вплив ідей англійського Просвітництва на економічне 

життя Англії другої половини ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Легкоступ Анастасія Ігорівна ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3658 А] УДК 94(420)"175" 

3749. Лобач Д. В. Генеза меча на теренах Європи з найдавніших часів і до 

середини ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Лобач Данило 

Вікторович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3347 А]

 УДК 623.444.2(4)".../16"(091) 

3750. Малиновська Т. В. Організація та діяльність колоністських виборних 

адміністрацій в Російській імперії (1762—1804 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Малиновська Таїсія Во-

лодимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2012. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3683 А]

 УДК 94(100)"1762/1804" 

3751. Малишко С. В. Православне військове духівництво російської діючої 

армії та флоту в роки Першої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Малишко Сергій Вадимович ; 

Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1218 А] 

 УДК 94:356.3:27-725](47+57)"1914/1918" 
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3752. Мелінишин Т. В. Українське питання в національній політиці Ю. Піл-

судського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Все-

світ. історія" / Мелінишин Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Кри-

п'якевича, Ін-т народознав., [Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України]. — Львів, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2012-3695 А] УДК 94(438:477) 

3753. Пастушенко А. О. Англійське каперство другої половини XVI століття: 

структури повсякдення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Пастушенко Андрій Олександрович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2012-1623 А] УДК 94(410)"15" 

3754. Полюхович Ю. Ю. Політико-династична історія держави майя Баакаль 

за матеріалами корпусу епіграфічних джерел Паленке (Лакамха') : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Полюхович 
Юрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1641 А] 

 УДК 94(399.7) 

3755. Семенов Д. Д. Становлення і розвиток співробітництва Росії з країнами 
Латинської Америки в 1992—1999 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Семенов Дмитро Дмитрович ; Донец. 

нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-3816 А] УДК 94:327](470+571)+(8=134)''1992/1999" 
3756. Сергеєв М. В. Російська національна ідея як чинник державотворення в 

Росії: історіософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Сергеєв Микола Васи-

льович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2012. — 31 с. — 

Бібліогр.: с. 25—27 (23 назви). — 120 пр. — [2012-2280 А] УДК 94(470+571)+1(091) 
3757. Сіріченко Л. Б. Сільське господарство країн Євросоюзу : (компаратив. 

аналіз структур. змін) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Сіріченко Лілія Борисівна ; Донец. нац. ун-т, 

[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Донецьк, 2012. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0535 А] 

 УДК 94+63](4)"1990/2000" 

3758. Смоліна В. В. Китайська політика США та тайванське питання, 1949—

1972 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Все-

світ. історія" / Смоліна Валерія Валеріївна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. 
— Миколаїв, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-3833 А] УДК 94:327](73+510+529.1)"1919/1972" 

3759. Стецюк Н. М. Національно-культурна діяльність українців у Польщі 

(1947—1989 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук  : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Стецюк Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 

100 пр. — [2012-1327 А] УДК 94(438)"1947/1989" 
3760. Таборанський С. П. Теоретичні дискусії та ідеологічне протистояння на 

міжнародних конгресах історичних наук (1950—1990 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Таборанський Сергій 

Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2484 А] УДК 94(100)"1950/1990" 
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3761. Черкасов С. С. Реформаційний рух у Польщі XVI — середини XVII ст. 

як чинник розвитку польської етнічної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Черкасов Станіслав Сер-

гійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Держ. вищ. навч. закл. "За-

поріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-1725 А] УДК 94(438)"15/16" 

3762. Шлеймович М. Й. Діяльність Росії в ООН з проблем протидії між-

народному тероризму, 2000—2008 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Шлеймович Михайло Йосипович ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2012-0627 А] 

 УДК 94(470+571):341.123]:323.28"2000/2008" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

3763. Гальчак С. Д. Становище цивільних примусових робітників Райху в 

Україні (1945—2010 рр.): історичні, соціально-побутові та правові аспекти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Гальчак Сергій Дмитрович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2012. — 40 с. 

— Бібліогр.: с. 33—37 (30 назв). — 100 пр. — [2012-0335 А] 

 УДК 94+343.264](477)"1945/2010" 

3764. Даниленко О. В. Відносини УСРР з європейськими країнами у со-

ціальній, економічній та культурній сферах (1919—1929 рр.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Даниленко 

Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 31 с. — 

Бібліогр.: с. 25—28 (34 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3309 А] 

 УДК 94:327](477)"1919/1929" 

3765. Казьмирчук М. Г. Соціально-економічний розвиток Київської губернії 

(друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Казьмирчук Марія Григорівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—29. — 

100 пр. — [2012-1921 А] УДК 94+330.341](477.41)"18/19" 

3766. Латишева О. В. Формування і функціонування системи державного та 

кооперативного майнового страхування в УСРР 20—30-х років ХХ ст. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Латишева 

Олена Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 34 с. — 

Бібліогр.: с. 26—30 (29 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0798 А] 

 УДК 94(477)"19" 

3767. Ленартович О. Ю. Український національно-визвольний рух на Волині 

в роки Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Ленартович Олег Юрійович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2012. — 30 с. 

— Бібліогр.: с. 25—28 (28 назв). — 100 пр. — [2012-2981 А] 

 УДК 94(477)"1939/1945" 

3768. Міхеєва О. К. Правоохоронні органи УСРР в роки непу: історичні аспек-

ти формування та діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
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[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Міхеєва Оксана Костянтинівна ; Донец. нац. ун-т. 

— Донецьк, 2012. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (30 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-2019 А] УДК 94:351.74](477)"19" 

3769. Ніколаєць К. М. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій поло-

вині 60-х — на початку 90-х років ХХ століття: українська історіографія : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. 

та спец. іст. дисципліни" / Ніколаєць Катерина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—23 (26 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2259 А] 

 УДК 94(477)"1960/1990" 

3770. Посохова Л. Ю. Православні колегіуми України наприкінці XVII — на 

початку XIX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Посохова Людмила Юріївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 33 с. — Бібліогр.: с. 27—31 (40 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-2880 А] УДК 94(477)"16/18" 

3771. Рендюк Т. Г. Національні меншини в українсько-румунських відно-

синах: історичний досвід та сучасні проблеми (1990—2007 роки) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Рендюк Тео-

філ Георгійович ; М-во закордон. справ України, Дип. акад. України. — К., 2012. — 

38 с. — Бібліогр.: с. 34—36 (23 назви). — 100 пр. — [2012-0506 А] 

 УДК 94(477+498)-054.57"1990/2007" 

3772. Фролов М. О. Політична система радянської України 1920—1930-х рр.: 

особливості та механізми формування і функціонування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Фролов Микола 

Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Держ. вищ. навч. закл. 

"Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2012. — 40 с. — Бібліогр.: с. 36—38 

(30 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1003 А] 

 УДК 94+323](477)"1920/1930" 

3773. Шабельніков В. І. Реформування адміністративно-територіального 

устрою України (1917 — червень 1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Шабельніков Віктор Ілліч ; Донец. 

нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 37 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (28 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-3011 А] УДК 94(477)"1917/1941" 

На ступінь кандидата 

3774. Алфьоров О. А. Роль козацько-старшинського роду Голубів в історії 

України другої половини ХVІ — кінця ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Алфьоров Олександр 

Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 15—17 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3410 А] 

 УДК 94(477)"155/179" 

3775. Антонюк-Кисіль П. В. Українська історична школа в польській роман-

тичній історіографії ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Антонюк-Кисіль 

Павло Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди", [Київ. славіст. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 

обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-1371 А] УДК 94(477):930(438)"18" 
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3776. Аскерова Л. С. Чернігів у ХІХ — на початку ХХ ст.: формування місь-

кого середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Аскерова Людмила Суліддінівна ; Чернігів. нац. пед. ун-

т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-1050 А] УДК 94(477.51-25)"18/19" 

3777. Байдич В. Г. Римо-католицька церква в умовах радянської релігійної 

політики: український досвід (середина 1940-х — перша половина 1960-х років) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Байдич Володимир Григорович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2768 А] 

 УДК 94+272](477)"1940/1960" 

3778. Балабай Я. В. Селянська оренда землі в УСРР у період непу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 

Балабай Яна Володимирівна ; 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., 2012. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1378 А] 

 УДК 94+332.28](477)"1921/1929" 

3779. Бєкірова Г. Т. Національний рух кримськотатарського народу за повер-

нення на історичну батьківщину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознав." / Бєкірова Гуль-

нара Тасімовна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 

2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2012-2535 А] 

 УДК 94:323.15](477) 

3780. Бойко Л. О. Діяльність українського товариства охорони пам'яток історії 

та культури (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Бойко 

Лариса Олегівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0304 А] УДК 

061.2:351.853](477)"19/20" 

3781. Боковня В. М. Лібералізація правоохоронних органів та системи судо-

чинства УРСР (1953—1964 рр.): історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Боковня Віктор Максимо-

вич ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0660 А] 

 УДК 94(477)"1953/1964" 

3782. Вамуш А. А. Світоглядна символіка металевих жіночих прикрас насе-

лення Карпато-Дністровського регіону (друга половина V — перша половина ХІІІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Ук-

раїни" / Вамуш Альона Анатоліївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-1798 А] УДК 94+391.7-055.2](477.8)"04/12" 

3783. Власюк О. В. Українські політичні партії Волині (1921—1929 рр.) : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Ук-

раїни" / Власюк Олег Валерійович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2012-0326 А] 

 УДК 94:329](477.82)"1921/1929" 
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3784. Врадій Є. А. Анархо-комуністичний рух на Півдні України у 1905—1910 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Ук-

раїни" / Врадій Єгор Андрійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 

Дніпропетровськ, 2011. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-1852 А] УДК 94(477.7)"1905/1910" 

3785. Гаухман М. В. Репресивна діяльність адміністративно-поліційних ор-

ганів влади Російської імперії в національній політиці на Правобережній Україні 

(1905—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук  : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гаухман Михайло Володимирович ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3302 А] 

 УДК 94(477)"1905/1914" 

3786. Гордіна Н. О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах 

"перебудови" (1985—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Гордіна Наталія Олегівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-3499 А] УДК 94:316.658](477)"1985/1991" 

3787. Гречишкіна О. С. Піонерський дитячий рух в УРСР 1929—1939 рр.: 

ідеолого-політичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гречишкіна Олена Сергіївна ; Держ. закл. "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) 

та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2012-0699 А] УДК 94(477)"1929/1939" 

3788. Громенко С. В. Польська література подорожей як джерело з історії та 

етнографії Криму (кінець ХVIII — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. 

дисципліни" / Громенко Сергій Вікторович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-

чара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Дніпропетровськ, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0702 А] 

 УДК 94(477.75)"17/19" 

3789. Заболотний О. М. Становище радянських військовополонених на тери-

торії України 1941—1944 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Заболотний Олександр Михайлович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1129 А] 

 УДК 94(477)-054.65"1941/1945" 

3790. Захарченко М. В. Особливості соціокультурного життя українського 

села у 1920—1929 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук  : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Захарченко Марина Василівна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0732 А] УДК 94(477)"1920/1929" 

3791. Івчик Н. С. Польське та єврейське питання в політиці царизму на 

Правобережній Україні (друга половина 1850-х — початок 1880-х рр.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Івчик 

Наталія Степанівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Рівнен. держ. гу-

маніт. ун-т]. — Чернівці, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 

[2012-1919 А] УДК 94(47+57):323.11(477.4)"1850/1880" 
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3792. Ізмайлова К. В. Повсякденне життя шахтарських родин Донбасу у сере-

дині 1960-х — середині 1980-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ізмайлова Катерина Віталіївна ; Донец. 

нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-0402 А] УДК 94:392.3:622-051](477)"196/198" 

3793. Капарулін Ю. В. О. О. Рябінін-Скляревський (1878—1942 рр.): інтелек-

туальна біографія історика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Капарулін Юрій 

Валерійович ; Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознав., 

[Херсон. держ. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2012-3328 А] УДК 94(477)(092) 

3794. Киданюк А. В. Соціально-економічні та культурні процеси у західноук-

раїнському селі упродовж 1944—1950 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Киданюк Андрій Володимирович ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи-

мира Гнатюка]. — Черкаси, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-0748 А] УДК 94(477.8)"1944/1950" 

3795. Князевич Д. О. Розвиток молодіжного руху в Україні (друга половина 

1980-х — 1990-ті роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Князевич Дар'я Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-3598 А] УДК 94:329.78](477)"1980/1990" 

3796. Ковальчук І. В. Політично-військові і соціально-економічні складові 

діяльності ОУН та УПА на території Житомирської і західних районів Київської 

областей (військова округа "Тютюнник") у 1941—1943 рр. : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ковальчук Іван 

Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3607 А] 

 УДК 94(477.41/.42)"1941/1943" 

3797. Комар Я. В. Дисперсні групи болгар Приазов'я за доби радянської дер-

жавності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Все-

світ. історія" / Комар Яна Володимирівна ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т 

інозем. мов]. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-1166 А] УДК 94(477.6)"1917/1991" 

3798. Коник Ю. О. Губернська межова служба південного правобережжя 

України (остання третина XVIII — перша третина ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Коник Юлія 

Олександрівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Укр. НДІ архів. справи та доку-

ментознав. Держ. арх. служби України]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2403 А] УДК 94(477.7)"17/18" 

3799. Константинова Ю. В. Дворянство Південної України в другій половині 

ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Константинова Юлія Василівна ; Донец. нац. ун-т. 

— Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-3620 А] УДК 94+316.343.32](477)"18/19" 

3800. Корнійчук Л. В. Громадсько-політична та наукова діяльність Аркадія Жу-

ковського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Іс-
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торія України" / Корнійчук Любов Володимирівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — 

Острог (Рівнен. обл.), 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2012-2624 А] УДК 94(477)(092) 

3801. Костючок О. В. Створення Київської міської управи та її діяльність у 

соціальній і економічній сферах (вересень 1941 р. — лютий 1942 р.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Костю-

чок Олександр Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2012. — 15 с. 

— Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2827 А] 

 УДК 94(477-25)"1941/1942" 

3802. Котельницький Н. А. Громадська та суспільно-політична діяльність 

І. І. Петрункевича в Україні (1866—1879 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Котельницький Назар Ана-

толійович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2012-1178 А] УДК 94(477)(092)"1866/1879" 

3803. Котовський Р. В. Село західних областей України: соціальні трансфор-

мації (вересень 1939 — червень 1941років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Котовський Ростислав Віталійо-

вич ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Ін-т історії України НАН України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2012. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2012-1181 А]

 УДК 94(477.8-21)"1939/1941" 

3804. Кочарян С. Г. Вірменська громада Харкова (1863—2010 рр.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Кочарян Сурен Гарнікович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0175 А] 

 УДК 94(477.54-25)"1863/2010" 

3805. Кудіна І. О. Формування та функціонування мережі вищих навчальних 

закладів залізничного профілю в Україні (кінець XIX — перша третина XX століть) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія 

науки й техніки" / Кудіна Ірина Олегівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-

2978 А] УДК 94:[378.4:629.4](477)"18/19" 

3806. Кузьменко Ю. В. Партійно-радянська номенклатура в умовах суспільно-

політичних трансформацій в Українській РСР (1985—1991 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Кузьмен-

ко Юлія Володимирівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Ніжин. держ. 

ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Чернігів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв) 

та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2012-0218 А] УДК 94(477)"1985/1991" 

3807. Лубкович Н. З. Громадська і наукова діяльність Євгена Храпливого 

(1898—1949 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук  : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Лубкович Наталія Зіновіївна ; Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2012-0817 А] УДК 94(477)(092) 

3808. Марченко Н. В. Партійно-державна діяльність Станіслава Косіора в УСРР : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Марченко Наталія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 17 c., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-3689 А] УДК 94(477)(092)"1918/1938" 
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3809. Мельник В. А. Писемні, археологічні та іконографічні матеріали до вив-

чення втраченого монументального малярства Галицько-Волинського князівства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Мельник Віктор Анатолійович ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Кри-

п'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2012-0140 А] УДК 94:75.033.052](477.82/.86) 

3810. Мельник В. М. Громадсько-політична діяльність Теофіла Окуневського 

(1858—1937) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Іс-

торія України" / Мельник Віра Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2012-3357 А] 

 УДК 94(477)(092) 

3811. Мельничук Н. М. Сокольський рух у Волинському воєводстві (1921—

1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Іс-

торія України" / Мельничук Надія Миколаївна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

[Приват. вищ. навч. закл. "Рівнен. ін-т слов'янознав. Київ. славіст. ун-ту"]. — Луцьк, 

2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2012-1231 А] 

 УДК 94+061.2](477.85)"1921/1939" 

3812. Милько В. І. Участь депутатів від українських губерній і міст у роботі 

I—IV Державних дум Російської імперії (1906—1917) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Милько Володимир 

Іванович ; НАН України, Ін-т історії України. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2012-2989 А] УДК 94:342.53](477)"1906/1917" 

3813. Мисик В. С. Громадсько-політична та наукова діяльність Ігоря Ґерети 

(1938—2002 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук  : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мисик Володимир Святославович ; Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2012-2992 А] УДК 94(477)(092) 

3814. Недзельський Ю. О. Участь Збройних сил України в програмі "Парт-

нерство заради миру" (1994—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Недзельський Юрій Олексійович ; 

М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2012-3726 А] 

 УДК 94:[327.51:355](477)"1994/2010" 

3815. Нітченко А. Г. Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади 

Тимчасового уряду : (на матеріалах Чернігів. губернії) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Нітченко Алла 

Григорівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0463 А] 

 УДК 94(477.51) 

3816. Носик М. О. Органи партійного та державного контролю Півдня Ук-

раїни в системі радянського режиму (1920—1934 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Носик Максим 

Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2012. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2260 А]

 УДК 94+323.2](477.7)"1920/1934" 

3817. Панасюк Р. П. Створення та діяльність Українського національного 

союзу (1918—1919 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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спец. 07.00.01 "Історія України" / Панасюк Роман Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (16 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-1267 А] УДК 94(477)"1918/1919" 

3818. Пащенко В. В. Державно-політична діяльність О. Шліхтера в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Пащенко Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2012-1272 А] УДК 94(477)(092)"19" 

3819. Петрова А. І. Особливості окупаційного режиму на Поділлі (1941—1944 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Петрова Алла Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0147 А]

 УДК 94(477.43/.44)"1941/1944" 

3820. Погорецький В. А. Петро Могила у духовному та суспільному житті 

України (1596—1647 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Погорецький Василь Антонович ; Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 

(8 назв). — 100 пр. — [2012-2051 А] УДК 94(477)"1596/1647"(092) 

3821. Погромський В. О. Українсько-аргентинські зв'язки (1880-ті — 1939 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Погромський Віктор Олександрович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра 

Могили. — Миколаїв, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-3773 А] УДК 94:327](477+82)"1880/1939" 

3822. Рибачок І. О. Соціально-економічний розвиток міст Південно-Східної 

Волині в останній третині ХVІ — першій половині XVII ст. : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Рибачок Іри-

на Олександрівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2012-2457 А] 

 УДК 94(477.82)"157/165" 

3823. Савочка А. М. Становлення і розвиток громадської благодійності в 

Таврійській губернії (XIX — початок XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Савочка Антон Миколай-

ович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 

Одеса, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2012-3200 А]

 УДК 94:177.72](477.75)"18/19" 

3824. Сараєва О. В. Повітові земства Донбасу: взаємодія з владними струк-

турами і суспільством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сараєва Ольга Віталіївна ; Донец. нац. ун-т. — 

Донецьк, 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2012-2093 А] УДК 94(477) 

3825. Смирнова Т. В. Культурно-мистецьке життя Волині доби Просвітництва 

(кінець ХVІІІ — початок ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Смирнова Тетяна Василівна ; М-во 

культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Рівнен. держ. гу-

маніт. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2012-

3832 А] УДК 94:008](477.82)"17/18" 

3826. Сухацький Р. П. Розвиток радіоелектроніки в Україні (1950—1980-ті роки) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки 



   

 
491 

й техніки" / Сухацький Роман Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмель-

ниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Перея-

слав-Хмельницький (Київ. обл.), 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв) та в 

підрядк. прим. — 150 пр. — [2012-0071 А] УДК 94:621.383(477)"1950/1980" 

3827. Тихоненко Ю. М. Шевченківський національний заповідник у м. Каневі 

(1925—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук  : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Тихоненко Юлія Михайлівна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2012. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-0978 А] 

 УДК 94(477.46-21)"1925/2005" 

3828. Тицький С. І. Еволюція етнополітичного простору міста Києва у 1900—

1907 роках : (іст. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Тицький Сергій Іванович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-0979 А] УДК 94(477-25):39]"1900/1907" 

3829. Тоценко Ж. М. Співпраця в галузі культури як складова українсько-

польських гуманітарних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Тоценко Жанна Михайлівна ; М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2012. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2012-0570 А] УДК 94:008](477+438)"20" 

3830. Тухватулліна О. С. Духовно-релігійний розвиток етнічних громад 

Північного Приазов'я наприкінці ХVІІІ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Тухватулліна Оле-

на Салаватівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-3877 А] 

 УДК 94:2-054.57](477.6)"178/190" 

3831. Федорак Н. Д. Діяльність українських громадських об'єднань Галичини 

із соціального захисту населення (20—30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Федорак 

Нестор Дмитрович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2012. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 120 пр. — [2012-2143 А] 

 УДК 94:[061.2:364](477.8)"19" 

3832. Харченко А. В. Купецька родина Слобожанщини наприкінці ХVIII — 

на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук  : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Харченко Артем Вікторович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2012. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-1712 А] 

 УДК 94(477.54)"17/19" 

3833. Хромов А. В. Реалізація місцевою владою Південної України політики 

уряду Російської імперії щодо козацтва у ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Хромов Анатолій Воло-

димирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2012. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2012-2154 А] УДК 94(477)"18" 

3834. Шимко О. В. Соціальна політика радянської держави та її реалізація в 

Донбасі у середині 1960-х — середині 1980-х років : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Шимко Олена Володи-

мирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2012-2181 А] УДК 94:364](477.6)"1960/1980" 
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3835. Шпак Д. О. Опозиційний рух на Півдні УРСР в другій половині 50-х — 

середині 80-х рр. XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Шпак Денис Олександрович ; Чорномор. держ. 

ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2012. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2012-3015 А] УДК 94(477)"195/198" 

3836. Щербань О. В. Гончарні школи Опішні: збереження і розвиток про-

фесійних знань і традицій (1894—2000) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Щербань Олена Василівна ; НАН Ук-

раїни, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. — Львів, 2012. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2012-1751 А] 

 УДК 94:738](477.53)"1894/2000" 

3837. Юрочкін В. Ю. Кримська готія. Історія "готського питання" : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Юрочкін Владислав Юрійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т археології 

НАН України]. — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2012-0239 А] УДК 94(477) 

3838. Ярославська Л. П. Інтенсифікація сільського господарства Правобереж-

ної України в кінці ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ярославська Лариса 

Петрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. 

— Черкаси, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-0640 А] УДК 94:631](477.4)"18/19" 

3839. Ясінський М. М. Українські етнічно-культурні клуби Галичини кінця 

XIX — початку XX ст. як вияв національної самоідентифікації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Ясінський Михайло Миколайович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів 

культури і мистецтв, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2012-3037 А] УДК 94(477.83/.86)"18/19" 

3840. Яшанов А. С. Військово-оборонні громадські об'єднання в Україні 

(20-ті — 30-ті роки XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Яшанов Арсен Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2012-3039 А] УДК 94(477)"192/193" 
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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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Абдулгазіс В. С. 620 

Абдулмагід Масуд  

Кабеллу 3228 

Абу-Дейіх З. Х. М. 2288 

Авдюгін Р. Г. 938 

Авдющенко А. С. 121 

Авіна С. І. 3287 

Авраменко Д. К. 3437 

Авраменко К. А. 1950 

Автухов К. А. 1049 

Агу Коллінз Агу 2874 

Адаменко О. В. 1892 

Адамів В. Т. 2058 

Адамовська В. С. 3229 

Адарічев В. В. 2375 

Акімов Д. І. 395 

Акопян В. Г. 238 

Аксьонов М. В. 2249 

Аксьонова С. В. 621 

Александрова О. В. 1852 

Александрова Ю. В. 1198 

Алексєєв В. М. 1270 

Алексєєнко Н. В. 2142 

Алексєєнко С. В. 1905 

Алексійчук О. М. 1050 

Алендарь Н. І. 1477 

Алєксєєв А. О. 311 

Алєксєєва М. О. 2289 

Алі Салем Алі 2783 

Алієва А. О. 2227 

Алієва З. 1389 

Аллахверанов Р. Ю. 3380 

Алпатова О. М. 2188 

Алфьоров О. А. 3774 

Алфьорова Н. С. 3524 

Альхуссейн В. В. 2290 

Аль-Шабуль І. 1573 

Амер Махмуд  

Салим Аль Зу'бі 2376 

Амжад А. Б. Хамдоні 

 2605 

Ананенко Т. А. 1811 

Ангеліна Е. О. 252 

Ангелко І. В. 122 

Андергальден Ю. С. 656 

Андрейків Т. Я. 669 

Андрейцев В. В. 1172 

Андрейчикова Г. Ю. 2956 

Андрейчук Ю. М. 1787 

Андрєєва Г. П. 804 

Андрєєва О. В. 2206 

Андріанова Н. С. 3510 

Андрієнко І. А. 123 

Андріїв В. М. 1218 

Андрійцьо В. М. 3475 

Андрусишина Л. Є. 1517 

Андрушко І. І. 2368 

Андрушко І. П. 939 

Андрушко Ю. В. 2784 

Андрущенко А. А. 940 

Андрущенко Т. В. 448 

Андрюшина О. С. 2007 

Анікєєв Д. О. 3738 

Анісімов М. В. 2451 

Анісімова Н. М. 1051 

Анненкова О. С. 3649 

Анохіна К. В. 3303 

Анрушкевич Ф. Г. 396 

Антипенко І. В. 941 

Антіпова О. П. 253 

Антонець О. О. 3230 

Антонів А. А. 2377 

Антонова М. Ю. 3525 

Антонова Н. О. 303 

Антонюк- 

Кисіль П. В. 3775 

Антошко Т. Р. 124 

Апатова Н. В. 508 

Арапов О. С. 3231 

Арбузова Т. А. 622 

Ареф'єв В. О. 3232 

Арешонков В. В. 1052 

Арсен'єва Н. Б. 1574 

Артеменко В. В. 2267 

Артеменко В. І. 522 

Артеменко О. О. 3233 

Артуянц А. Ю. 2153 

Артюхова А. О. 3557 

Артюшенко А. О. 1433 

Артюшенко Т. А. 2154 

Архипова Є. О. 405 

Асейкін Р. В. 1053 

Аскерова Л. С. 3776 

Асланян Т. С. 312 

Астіоненко І. О. 1863 

Атаєв С. В. 1788 

Атаманчук В. М. 1054 

Атамась Н. І. 738 

Атоян Г. В. 254 

Атюшкіна В. В. 3234 

Афанасенко М. В. 670 

Афанасьєва О. Б. 671 

Афанасьєва О. С. 1825 

Ахметов І. Р. 739 

Ашихміна Н. В. 1575 

Бабицький А. І. 2155 

Бабич М. І. 2731 

Бабич Н. Л. 3486 

Бабій І. В. 1439 

Бабушкін О. А. 86 

Бабчук О. Г. 313 

Баб'юк Д. П. 2005 
Баб'як О. В. 2452 

Бавол О. В. 2008 

Багалій Д. І. (3736) 

Баган М. П. 3580 
Багмет К. В. 672 

Багрій Г. А. 1576 

Баєва Л. В. 942 

Баєвська Р. О. 523 
Баєр Г. Я. 3070 

Базова В. І. 1577 

Базурін В. М. 1578 

Байдич В. Г. 3777 

Байдін Ю. В. 889 



   

 
494 

Байло Н. П. 1286 

Байрак Д. М. 2422 

Баконій З. (1484) 

Бакуменко П. І. 805 

Балабай Я. В. 3778 
Балабуєва В. В. 2453 

Балакін О. І. 3381 

Балакірєва В. А. 1579 

Балакірєва О. Г. 1826 
Балаклицький І. І. 890 

Балджи М. Д. 1786 

Балла Л. (3673) 

Бальних В. Д. 3288 

Бандура І. О. 2732 
Баніт О. В. 2572 

Баняс М. В. 1966 

Барабаш Т. О. 1150 

Баран А. М. 2076 
Барановський Д. М. 2952 

Барановський М. В. 1199 

Баранчик П. О. 943 

Бардадим О. І. 125 
Бардась О. О. 3165 

Бардаченко Н. І. 2378 

Бардус І. О. 1580 

Баришев Ю. В. 35 

Барнетт О. Ю. 2228 
Барнс Дж. (3531) 

Барц Я. Є. 944 

Барчук М. В. 3585 

Баршацька Г. Ю. 406 
Барщевська Н. М. 2063 

Басалаєва Є. О. 3447 

Басіст Д. В. 3407 

Баскаков В. Ю. 1055 

Басюк О. В. 623 
Батіг В. М. 2454 

Батіщева Н. М. 3184 

Батрименко В. І. 466 

Батрин С. В. 1151 
Баумґартен А. (287) 

Бахманн І. (3644) 

Бацунов С. М. 255 

Бачурін Л. Л. 1967 
Башавець Н. А. 1556 

Баюра О. М. 2975 

Бевз О. П. 1478 

Бевз О. С. 3145 

Бевза А. А. 2117 

Беглиця В. П. 1271 

Бедратюк Л. П. 1807 

Беженар І. В. 1581 

Бездєнєжна М. Ю. 914 

Безлюдна В. В. 1390 
Безлюдний Р. О. 1518 

Безродна А. І. 2096 

Безручко К. А. 2078 

Безсмертна О. О. 2156 
Бекініна Н. В. 740 

Белзецький Р. С. 3382 

Белінська М. Г. 741 

Беліченко К. О. 865 

Беллоу С. (3538) 
Белова І. М. 2986 

Белоцький О. О. 126 

Белякова І. В. 2733 

Бен Хассин  
Мохамед Али 2423 

Бензель І. Л. 2291 

Бердишев А. Г. 2118 

Бердіна Л. А. 1886 
Берднікова О. Г. 3071 

Бердяєв М. (248, 251) 

Бережна М. С. 3739 

Бережна О. Р. 2701 

Бережний Є. П. 2573 
Береза О. Я. 891 

Березіна О. О. 314 

Березняков А. В. 2292 

Березовський А. А. 87 
Березький О. М. 84 

Березяк І. І. 524 

Берест Г. Г. 2044 

Берест Р. Я. 387 

Бернз Р. (3542) 
Берченко Г. В. 945 

Бесага Х. С. 2031 

Беседа О. О. 3016 

Бесіда С. М. 3310 
Бессараб А. О. 224 

Бех В. В. 3150 

Бець І. Г. 2574 

Бечко Я. В. 3511 
Бешлей В. В. 1887 

Бєкірова Г. Т. 3779 

Бєлая О. В. 2157 

Бєлєнька Г. В. 1557 

Бєлкін М. Л. 946 

Бєлоконь К. В. 1789 

Бєлоусова К. І. 127 

Бєляєв О. В. 1819 

Бєляєв С. М. 2839 

Бєляєва А. В. 3512 
Бєляєва Г. Є. 1790 

Бєляк О. М. 1582 

Бизов Д. В. 2346 

Биков В. В. 2875 
Биков О. М. 929 

Бирка О. В. 3132 

Бистрова О. О. 3650 

Бицко Н. І. 3586 

Бицюра Ю. В. 657 
Бичков М. А. 2440 

Бичкова Є. О. 2671 

Бичкова Н. В. 673 

Біайрак-К-Хатгут 25 
Бігальський І. Ю. 2455 

Бігун В. К. 2189 

Бігуняк А. В. 742 

Біденко Л. В. 1583 
Біденко Н. В. 2441 

Біджосян Г. К. 2919 

Бідняжевська А. Ю. 947 

Біла В. В. 2672 

Білан О. С. 3235 
Біленький О. Ю. 111 

Білецька Н. В. 806 

Білецька Я. О. 204 

Білик Т. Ю. 2771 

Білівітіна А. С. 452 

Біловус Г. Г. 3587 

Білозір Л. І. 2418 

Білозор О. С. 3571 

Білозьоров С. А. 2456 
Білокінь Р. М. 1200 

Білокінь Т. Г. 624 

Білокопитов В. І. 1584 

Білопольська Т. П. 3110 
Білоусова О. О. 1056 

Білуга С. В. 1201 

Бількевич В. В. 3133 

Білявська Т. М. 225 

Білянська О. В. 2268 
Біньковська А. Б. 63 

Бірюков О. В. 128 

Блавт О. З. 1585 

Благая А. В. 3063 
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Благодир В. С. 1057 

Блажук О. А. 1368 

Блащук Н. І. 1058 

Блешмудт П. П. 315 

Близнюк В. В. 1287, 3588 
Близнюк О. А. 1221 

Блоха А. В. 743 

Блохіна А. С. 2544 

Блохіна І. О. 316 
Бобик Ю. Ю. 2665 

Бобко Н. А. 2247 

Бобров А. Л. 2606 

Бобухов Д. В. 2032 

Бова Т. В. 509 
Бовда В. О. 1939 

Богатюк І. Г. 948 

Богдан Т. В. 317 

Богдан Ю. М. 3236 
Богданов О. (247) 

Богданова Н. М. 1288 

Богдановська Н. В. 2224 

Богера Х. І. 256 
Боговін О. В. 3664 

Боголюбов М. М. (1395) 

Богомаз О. В. 2229 

Боднар О. І. 3635 

Боднарук О. М. 1059 
Божанова В. Ю. 614 

Бойко А. Т. 1391 

Бойко В. А. 2734 

Бойко В. В. 744 
Бойко В. О. 2735 

Бойко Д. О. 2785 

Бойко З. В. 3710 

Бойко Л. О. 3780 

Бойко О. Г. 1877 
Бойко О. С. 3572 

Бойко Т. В. 3336 

Бойко Ю. М. 3111 

Бойко Ю. О. 674 
Бойченко М. І. 239 

Бойченко О. І. 240 

Бойчук І. В. 3072 

Бойчук Р. І. 3487 
Бокало М. М. 1820 

Боковня В. М. 3781 

Бокоцей І. В. 36 

Болдирєв О. О. 745 

Болдіжар П. О. 2369 

Большак Л. І. 1392 

Бондар Л. В. 1586 

Бондаревська К. В. 585 

Бондаревський М. М. 3112 

Бондаренко А. В. 2640 
Бондаренко Б. М. 3166 

Бондаренко В. В. 949 

Бондаренко Г. В. 1538 

Бондаренко Є. В. 3522 
Бондаренко Л. В. 2269 

Бондаренко О. В. 950 

Бондаренко О. О. 1587 

Бондаренко С. Д. 3438 

Бондаренко Т. В. 1588 
Бондарєва С. О. 3724 

Бондарук І. П. 1479 

Бондарчук А. П. 2786 

Бондарчук В. О. 3448 
Бондзик Д. Л. 3304 

Борбуляк І. З. 2110 

Борецький Ю. Р. 2139 

Борзенков М. М. 2045 
Борзенкова О. Д. 675 

Борис Р. Я. 2207 

Борисенко В. О. 3237 

Борисова М. В. 1519 

Борисова О. В. 3488 
Борін К. А. 1480 

Борова Т. А. 1558 

Бородач В. О. 2424 

Боротканич Н. П. 219 
Борохов І. В. 2736 

Борсук Н. Я. 951 

Бортейчук Р. Ю. 1289 

Бортник К. В. 3476 

Бортник С. Г. 3383 
Борулько Д. М. 2353 

Борщ І. П. 1589 

Борюшкіна О. В. 586 

Боряк О. В. 1520 
Босак Х. З. 952 

Босевська Л. П. 2064 

Ботвіна Н. О. 729 

Бочар В. Т. 2457 
Бочаріна Н. О. 318 

Боярська М. О. 129 

Боярчук А. В. 8 

Боярчук О. С. 3589 

Брайловська А. І. 1060 

Брамс І. (3468) 

Братусь О. Л. 1940 

Брежнєва- 

Єрмоленко О. В. 525 

Брижань О. Ю. 257 
Брик Г. В. 746 

Брилинський О. Р. 2537 

Бриль І. В. 130 

Бриль К. Г. 807 
Бринцева Л. В. 953 

Бринь О. І. 3358 

Британова Т. С. 2293 

Бровко О. О. 3661 

Бровченко Н. В. 954 
Бродніковський Є. М. 

 2702 

Бродський Й. О. (3658) 

Броневицький А. П. 3408 
Брутман А. Б. 747 

Брюховецький О. Б. 1864 

Бубнов Р. В. 2575 

Бувайло І. В. 2607 
Бугаєнко А. В. 676 

Бугаєнко Н. М. 748 

Бугай В. С. 2703 

Бугай Н. Я. 258 

Бузевич І. Ю. 2186 
Бузько С. В. 2704 

Буйдіна О. О. 1481 

Букатова Д. М. 955 

Буковинський А. Й. 259 

Булгач С. В. 2787 

Буленков Є. О. 2876 

Булик Л. М. 2673 

Бульчак В. М. 2608 

Бунечко С. М. 3740 

Бурак А. І. 749 

Буратинський В. В. 3185 

Бурдейна С. Я. 2190 

Бурлуцький А. В. 3590 

Бурмістр О. М. 2009 

Бурова Т. А. 112 

Буртак В. В. 3017 

Бурунова О. А. 677 

Бурцева О. В. 2294 

Буряк М. В. 2295 

Бут Ю. С. 1791 

Бутенко А. М. 2030 

Бутенко Д. С. 131 
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Бутинець Т. А. 3181 

Буткалюк В. О. 407 

Буткалюк К. О. 3711 

Бутко Н. В. 750 

Бутузова М. С. 1888 

Бухан Д. Ю. 2788 

Бухаров С. В. 2772 

Буцикіна В. П. 956 

Буше В. В. 2576 

Бушко Г. О. 3704 

Буяльський В. М. 46 

Буян В. В. 453 

Вавринович О. В. 3045 

Вагалюк Л. В. 2191 

Вакарчук Г. В. 2609 

Вакуленко О. Л. 319 

Валєнса Г. А. 260 

Валуйський С. В. 2789 

Вамуш А. А. 3782 

Вандюк Н. С. 2087 

Ванівський М. М. 658 

Варгас В. М. 1290 

Вареник І. В. 526 

Варзарь С. О. 2577 

Варічева Р. В. 3186 

Вародова О. В. 2230 

Варунц Л. Д. 1291 

Василевська Г. В. 678 

Василенко Г. В. 1482 

Василенко К. М. 454 

Василенко Л. П. 957 

Василенко Р. М. 3073 

Василець О. С. 2987 

Василина Н. В. 1168 

Васильєв А. Й. 615 

Васильєв А. О. 2840 

Васильєв М. І. 3289 

Васильєва І. І. 3359 

Васильєва С. І. 527 

Васильків О. В. 3665 

Васильків О. Ю. 2090 

Васильчук Н. О. 587 

Василюк А. В. 2939 

Василюк В. І. 3018 

Васільєва Л. М. 797 

Васюк А. В. 212 

Васюк К. М. 320 

Васюта С. Д. 1483 

Ватліцова О. С. 2231 

Вахід Хасані  

Могаддам 2715 

Вахненко О. М. 2270 

Ваш Ю. В. 3449 

Ващенко Г. (1399) 

Ващенко О. О. 2296 

Ващик Є. В. 3134 

Ващук М. С. 321 

Ващук О. П. 1061 

Вдовиченко С. Ю. 2674 

Вдовічена О. Г. 751 

Вдовіченко В. Ю. 2208 

Вебер Н. В. 3591 

Велесик Т. А. 625 

Великодний Д. О. 2863 

Веліулаєва Е. І. 1774 

Венедіктов С. В. 1219 

Венецька Г. Б. 3526 

Венцель В. Т. 3187 

Верба В. А. 113 

Вербівський Д. С. 1539 

Вергелес К. М. 389 

Веремієнко О. В. 2425 

Веремчук Д. В. 679 

Веремчук М. А. 480 

Верещака І. В. 2232 

Вернудіна І. В. 241 

Верхола Б. М. 88 

Весельська Г. С. 3592 

Вечоркін І. О. 3666 

Виговська І. Ю. 1827 

Виговський О. І. 912 

Виголко Т. О. 528 

Винник О. В. 808 

Винник- 

Остапишин В. Р. 261 

Винницька- 

Мироновська Б. О. 2111 

Винниченко В. (3665) 

Виноградова О. М. 2458 

Виноградчий В. І. 730 

Вишинський В. В. 3450 

Вишневська М. К. 132 

Вишневська М. С. 2297 

Вишник О. О. 1440 

Вишнікін А. Б. 1994 

Виштак Н. В. 2097 

Вівчаренко О. В. 2886 

Візір А. М. 915 

Візнюк І. М. 322 

Вінграновський М. (3681) 

Вінниченко О. В. 837 

Віннікова В. В. 3238 

Вісин О. О. 2 

Віскунов В. В. 1062 

Вітер А. В. 2158 

Вітковський О. С. 809 

Вітомський Ю. Л. 323 

Вітренко Л. В. 496 

Віценко Н. Ю. 3290 

Власенко Д. Л. 2459 

Власенко О. М. 2557 

Власенко С. Б. 324 

Власенко Ю. Г. 2988 

Власов Д. В. 3167 

Власова І. В. 680 

Власова О. М. 133 

Власова Т. М. 958 

Власюк О. В. 3783 

Вовк В. Я. 665 

Водзінська О. І. 3360 

Водотика С. В. 205 

Водяхін С. А. 1162 

Возна Ю. В. 1393 

Вознюк Г. В. 3337 

Возняк Т. І. 1918 

Войнарович А. Б. 1063 

Войнаш Л. Г. 134 

Войнова Є. І. 838 

Войтенко О. М. 866 

Войтович І. І. 1064 

Войтюк І. Ф. 1853 

Войцева О. А. 3623 

Войцехівський О. Л. 1369 

Войцехович А. О. 1792 

Войчишин Л. І. 3489 

Волик О. Ю. 325 

Волинець П. П. 326 

Волканов В. К. 3409 

Волков Д. А. 2841 

Волков Д. П. 3239 

Волков О. Г. 242 

Волков Ю. П. 2716 

Волков Я. О. 3064 

Волкова Л. М. 959 
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Волкова О. А. 3593 

Волковець Д. В. 2209 

Волковинський О. С. 3630 

Волкошовець О. В. 2192 

Волобуєва О. В. 2354 

Воловик Л. М. 3712 

Володченко О. М. 408 

Волох А. В. 2790 

Волошин Г. А. 1828 

Волошин О. Р. 1394 

Волошин Р. В. 3135 

Волошинов С. А. 1540 

Волошко О. В. 2737 

Волощук А. В. 1484 

Волощук Г. М. 3667 

Волощук М. І. 2159 

Волянська Н. П. 2298 

Волянюк О. Я. 467 

Воробець О. Д. 3594 

Воробйов В. В. 960 

Ворона Л. І. 1395 

Ворона Н. В. 3136 

Вороненко Д. І. 2738 

Воронич В. М. 2649 

Воронін І. М. 3708 

Воронов В. Г. 1931 

Воронцова Т. Ю. 1396 

Воропай Н. І. 1968 

Ворошило В. В. 681 

Воскресенська С. М. 1812 

Вотінов М. А. 3428 

Вощенко В. Ю. 262 

Врадій Є. А. 3784 

Вус В. І. 327 

Вялікова О. О. 3513 

Габрель М. М. 3421 

Габро О. І. 1065 

Габуда А. С. 1066 

Гаватюк Л. С. 626 

Гаврильєв В. М. 2460 

Гаврилюк В. О. 1485 

Гаврилюк М. В. 1590 

Гаврилюк О. В. 1486 

Гаврилюк Р. Б. 2727 

Гагаловська А. П. 1067 

Гаєвський А. М. 529 

Гайвась Б. І. 1821 

Гайда Ю. І. 2973 

Гайдаманчук В. А. 2791 

Гайдеґґер М. (282) 

Гайдукович Д. С. 682 

Гайченя О. В. 89 

Гакал П. Г. 2953 

Галай О. О. 2442 

Галас О. С. 1969 

Галатир І. А. 1591 

Галенова Т. І. 2119 

Галинська О. М. 3527 

Галкін О. В. 2201 

Галус О. О. 961 

Галушка Н. Й. 3188 

Галущенко В. І. 1521 

Гальперт Я. Й. 2657 

Гальцова О. Л. 510 

Гальчак С. Д. 3763 

Гальченко С. М. 1919 

Гаман Д. В. 2299 

Гандзюк В. А. 2355 

Ганжа О. Б. 2120 

Ганзюк С. М. 530 

Ганнам І. Н. А.  2461 

Ганоцька С. О. 409 

Ганчо А. В. 3361 

Гапак О. М. 1487 

Гапоненко Л. В. 810 

Гапоненко Т. М. 752 

Гапонова Л. Є. 3595 

Гарагонич В. В. 616 

Гаранжа І. М. 2920 

Гаращенко В. В. 1920 

Гаращук К. В. 1397 

Гаращук Т. С. 1292 

Гарбадин А. С. 455 

Гарін В. О. 2940 

Гаркавенко О. С. 1917 

Гаркавий С. С. 2271 

Гаркуша А. О. 916 

Гаркуша О. В. 9 

Гарлінська А. М. 2193 

Гармашова О. П. 531 

Гарна С. В. 2280 

Гаро Г. О. 1179 

Гасемі Тахере 1592 

Гаук А. І. 1775 

Гаухман М. В. 3785 

Гаценко М. В. 2143 

Геббель Ф. (3642) 

Гевчук Н. С. 1398 

Гев'юк У. Ю. 481 

Генералов О. В. 811 

Геник І. Д. 2210 

Герасименко Л. С. 1593 

Герасименко Н. О. 1594 

Герасименко О. М. 2462 

Герасименко С. Г. 1068 

Герасименко Ю. С. 753 

Герасимова Н. С. 3189 

Герасимова О. А. 1293 

Герасимчук М. О. 1185 

Герасімова Т. П. 683 

Герасіна О. В. 3384 

Гераскін О. А. 2739 

Гербалі О. Ю. 2379 

Гергалова Г. Л. 2121 

Германенко О. О. 3168 

Гетманцев Д. О. 1183 

Гетманюк І. Б. 2380 

Гетьман О. І. 2381 

Гетя А. А. 3123 

Гецко Г. І. 3596 

Гжесюк А. О. 867 

Гіда Є. О. 1272 

Гілевич І. Я. 1776 

Гладка О. М. 135, 2463 

Гладун О. З. 1069 

Гладченко С. В. 3741 

Глазова В. В. 1441 

Глазунов В. В. 397 

Глазунов Г. О. 3 

Глебенюк В. В. 2144 

Глінка А. І. 328 

Глоба Є. В. 2464 

Глодан О. Я. 2211 

Глубоченко К. О. 1294 

Глушакова О. В. 1970 

Глушенкова І. С. 37 

Глушко Ю. М. 2098 

Глущенко І. С. 263 

Глущенко Н. В. 2465 

Гнатишин М. А. 839 

Гнатовська Г. А. 47 

Гнатюк Н. О. 2160 

Гнатюк Ю. П. 2466 

Гнізділова О. А. 1559 
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Говоров О. Ф. 3019 

Говоруха О. В. 2934 

Гоголь М. М. 3190 

Гогоренко О. А. 2820 

Гойсалюк Я. С. 3046 

Голда О. О. 532 

Голик О. П. 3385 

Голіков О. В. 2921 

Голобородько В. О. 1222 

Головатенко О. В. 1186 

Головач Н. М. 3597 

Головачко В. М. 3191 

Головенко А. Д. 1865 

Головинський А. Л. 26 

Головинський С. Л. 1921 

Головіна С. В. 588 

Головко О. В. 38 

Головкова Н. О. 329 

Головська І. В. 1442 

Головчан А. І. 136 

Головчук С. Ю. 1399 

Голозубов В. О. 1295 

Голота А. С. 330 

Голощапова Н. І. 1829 

Голтвяниця Н. Ю. 3566 

Голуби (рід) (3774) 

Голярдик Н. А. 331 

Гомонюк О. М. 1560 

Гонтаровська Н. Б. 1434 

Гонтова Т. М. 2281 

Гончаренко В. В. 2145 

Гончаренко І. Б. 962 

Гончаренко О. Л. 2717 

Гончаров В. О. 1244 

Гончаров Ф. І. 3057 

Гончарова А. В. 1180 

Гончарова Н. М. 2467 

Гончарова О. В. 868, 

 3137 

Гончарук А. І. 1941 

Гончарук В. В. 3113 

Гора Т. В. 1488 

Горай О. В. 1400 

Гораль Л. Т. 3223 

Горбай Р. О. 2122 

Горбань Н. Є. 2675 

Горбатенко Л. П. 3439 

Горбаченко С. А. 840 

Горбашевська М. О. 869 

Горбенко А. В. 61 

Горбунов В. А. 1070 

Горбунова Н. О. 3362 

Гордієнко В. О. 2010 

Гордієнко І. В. 3169 

Гордієнко Н. М. 410 

Гордіна Н. О. 3786 

Горєлкін А. А. 2887 

Горлачов О. С. 1522 

Горлов Є. В. 963 

Горобець С. М. 1595, 

 3725 

Горобчук Б. Д. 411 

Горова С. В. 217 

Горохова Л. В. 412 

Горпинченко І. В. 3726 

Горшкова А. С. 1296 

Горященко Ю. Г. 627 

Господарська Х. О. 2468 

Гофман М. О. 754 

Гоян В. В. 413 

Грабовський Б. П. (2) 

Грабовський П. В. 3074 

Грабчак О. В. 1489 

Градова Ю. В. 964 

Граматик Н. В. 1596 

Гребенюк А. М. 2740 

Гребенюк С. Д. 2888 

Греков Л. Д. 43 

Гречаник Н. І. 1597 

Гречаник О. Є. 1598 

Гречишкіна О. С. 3787 

Гречко Т. П. 332 

Гриб В. А. 2597 

Григ Н. І. 2469 

Григораш І. О. 137 

Григоренко Т. В. 3153 

Григоришин С. В. 264 

Григорова Л. С. 1523 

Григорчук К. Г. 2075 

Григор'янць А. В. 2212 

Гриневич І. В. 2538 

Гриненко В. В. 628 

Гринів О. С. 1808 

Гринчак Н. М. 2382 

Гриньків Я. О. 2300 

Гринько В. О. 1599 

Гринько Т. В. 114 

Гритенко О. А. 1071 

Грица Ю. І. 414 

Грицай М. М. 812 

Грицай Т. Л. 3192 

Грицак Н. Ю. 3193 

Грицина О. О. 2941 

Грищак Д. В. 1971 

Грищенко С. М. 3125 

Грідякіна О. В. 1906 

Грінкевич В. М. 2676 

Грітченко Т. Я. 1600 

Громенко С. В. 3788 

Громенко Ю. О. 1152 

Громика Н. К. 629 

Грона Н. В. 1443 

Грошева В. К. 1153 

Грошко Т. В. 3528 

Грубі Т. В. 333 

Грубляк В. В. 2356 

Грушева А. А. 1601 

Грушкевич Т. В. 965 

Грушовська В. М. 2383 

Грущинська Н. І. 1173 

Грущинська О. В. 2077 

Губеладзе Т. Д. 2610 

Гугул О. Я. 138 

Гудзь Т. І. 1297 

Гудима Н. В. 1997 

Гузенко Н. В. 2301 

Гузенко С. О. 3338 

Гузєв І. В. 3097 

Гук О. В. 1490 

Гулай Б. І. 3410 

Гулевська С. Ф. 1298 

Гулівата І. О. 1491 

Гулік В. І. 2718 

Гуль І. Г. 533 

Гуляєв В. М. 3302 

Гуляєва О. О. 2088 

Гуляк Р. Е. 630 

Гуманкова О. С. 1602 

Гуменний В. С. 1603 

Гуменюк В. І. 1202 

Гуменюк Ю. О. 3020 

Гуменяк М. М. 2011 

Гумільов М. С. (3654) 

Гунченко О. О. 2357 
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Гунька В. М. 3305 

Гунькова В. В. 2545 

Гуньовська Р. П. 2470 

Гура О. А. 3742 

Гурак Л. В. 1154 

Гуральський А. В. 2012 

Гурандо С. Р. 2123 

Гургула Г. Я. 2033 

Гурдіна В. В. 3440 

Гуриненко О. М. 870 

Гуріненко І. Ю. 1604 

Гурова Т. Ю. 1444 

Гурський О. О. 2830 

Гуртова Я. В. 3652 

Гусев О. О. 2741 

Гусерль Е. (264) 

Гусєва І. І. 1299 

Гусєва О. В. 206 

Гуцол О. П. 3021 

Гученко І. В. 10 

Ґерета Г. (3813) 

Ґрасс Ґ. (3558) 

Давигора Ю. І. 334 

Давиденко І. В. 3529 

Давиденко Ю. М. 2034 

Давидов В. С. 2792 

Давидов М. А. (3452) 

Давидовський В. В. 1960 

Давлатов Ш. Б. 1072 

Далаков П. І. 2831 

Данилевич Н. М. 813 

Даниленко Б. В. 1262 

Даниленко О. Б. 1370 

Даниленко О. В. 3764 

Даниленко С. В. 3346 

Даниліна С. О. 534 

Данилов С. А. 2302 

Данильченко М. Ю. 139 

Данильчук Г. А. 3154 

Данилюк В. М. 1922 

Данілов В. В. 415 

Данканіч Р. І. 265 

Данкевич В. Є. 755 

Данків А. Б. 1524 

Дановська І. І. 1073 

Данченко М. І. 3240 

Данькевич А. П. 841 

Данько Т. І. 2976 

Дарчин Б. С. 1300 

Дацків О. П. 1605 

Дацюк А. В. 2905 

Двоєглазова М. В. 73 

Дворецький А. М. 631 

Дворцева Г. В. 1606 

Двуличанська О. А. 3668 

Дебич М. А. 1607 

Девдера О. І. 2471 

Девтеров І. В. 398 

Девятко М. В. 2742 

Дегтяр М. В. 2942 

Дейнега М. А. 1250 

Дейнеко Ж. В. 90 

Дельва Д. Ю. 2611 

Дем'яненко Б. Л. 462 

Дембовська Л. М. 3530 

Деменко О. І. 892 

Демиденко О. П. 1608 

Демидюк С. М. 2977 

Демідас О. О. 1401 

Демченко М. Ю. 842 

Демченко Н. Р. 2146 

Демченко О. О. 3291 

Демчук О. М. 2124 

Денис Г. Г. 3114 

Денисюк Л. М. 335 

Денисюк О. М. 2303 

Денищич Т. А. 1609 

Дергалюк Б. В. 1301 

Дергачов О. Л. 3075 

Дергоусова А. О. 756 

Дердюк Б. М. 1074 

Деревянко М. І. 1223 

Дереча Д. О. 3241 

Дериволков С. Д. 1224 

Деркач Л. А. 3451 

Деркач М. В. 1610 

Деркач Т. А. 3242 

Деркачов І. П. (1458) 

Дерябкіна Е. С. 2842 

Десяткіна І. В. 3194 

Детістов О. С. 2046 

Дехтярук Р. І. 2832 

Дехтярьова О. В. 3598 

Дєєва Н. Е. 115 

Дєнєжніков С. С. 382 

Джалалов М. Н. 3411 

Джан Т. В. 2304 

Джеломанова- 

Кутана В. К. 2472 

Джойс Дж. (3657) 

Джоші О. І. 2922 

Джулій А. В. 74 

Джура О. Д. 1384 

Дзедзик І. Б. 684 

Дзик Р. А. 3631 

Дзісь Б. А. 3514 

Дзісь Н. П. 2666 

Дзюба Д. О. 2473 

Дзюба П. А. 1972 

Дзюбата З. І. 1611 

Дзюбик Л. В. 2864 

Дзядевич Ю. В. 1612 

Дзяна О. С. 1613 

Диня В. І. 2865 

Дишлова Н. В. 336 

Діасамідзе Е. Д. 2474 

Дівенков А. В. 1302 

Діденко В. В. 2426 

Діденко Є. О. 3243 

Діденко М. О. 2912 

Діденко Н. М. 3558 

Дідук В. А. 64 

Дідух А. Я. 2161 

Дітковська Л. А. 1525 

Дмитришин О. В. 11 

Дмитрів К. І. 535 

Дмитрієва Е. О. 2475 

Дмитрієнко В. В. 2427 

Дмитроченкова Е. І. 3412 

Дмитрук Л. І. 3669 

Дмитрук М. М. 1075 

Дмитрусенко К. О. 536 

Дмитруха Т. І. 589 

Дмітрієв В. С. 871 

Добранюк Ю. В. 1973 

Добринчук О. О. 3632 

Добровольська О. В. 2476 

Добровольський В. В. 2821 

Добровольський О. Л. 2957 

Доброродній А. В. 2233 

Доброходова О. В. 3413 

Добрянський Я. В. 685 

Довгаленко В. А. 3477 

Довгаль Д. О. 91 
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Довгаль С. А. 266 

Довженко А. В. 2428 

Довжук Т. М. 2658 

Додонова В. І. 243 

Дойчик О. Я. 3531 

Долбин О. В. 1929 

Долгова Н. Г. 140 

Долгорукова С. В. 2162 

Долженко І. Ю. 2958 

Долина А. В. 1614 

Долинський Є. В. 1615 

Долозіна І. Л. 3244 

Долюк В. В. 416 

Доля О. С. 2539 

Доманська О. А. 3515 

Донець С. Є. 1974 

Донцов Д. (263) 

Дончак А. М. 337 

Дороніна Т. О. 1435 

Дороніна Ю. В. 33 

Дорохіна А. М. 2384 

Дорохіна І. В. 1616 

Дорош Й. М. 617 

Дорошенко Л. М. 1155 

Дорошенко О. М. 2443 

Дорошенко С. О. 141 

Дорошенко Ю. М. 632 

Дорошкевич С. П. 2065 

Дорубець А. Д. 2477 

Достоєвський Ф. (3631, 

 3650) 

Доценко В. В. 338 

Доценко Р. В. 3104 

Дощівник І. (1410) 

Драчук У. Р. 3311 

Дрель В. Р. 2114 

Дрозд А. А. 3339 

Дронів Б. М. 893 

Дронова О. С. 339 

Дронь К. І. 3670 

Другова В. Т. 686 

Друшляк М. Г. 1809 

Дубас О. П. 449 

Дубінський С. В. 142 

Дубковська М. В. 2643 

Дубовенко Д. В. 2677 

Дувалко О. В. 2478 

Дугельний А. Г. 2213 

Дудар О. Т. 2989 

Дудін О. А. 3414 

Дудкіна В. В. 1975 

Дудкіна Г. Є. 3713 

Дудко О. Г. 2578 

Дудник В. В. 3022 

Дудок Р. І. 3523 

Дукмас О. Л. 3743 

Думенко К. М. 3013 

Дунаєва В. В. 1303 

Дутова Н. В. 3245 

Дьяконенко К. Ю. 2719 

Дьяконова І. Л. 3532 

Дюдіна І. Л. 2479 

Дюжикова Т. М. 1617 

Дюканова О. В. 537 

Дюрренматт Ф. (3564) 

Дяків Х. Ю. 3599 

Дятлова В. В. 731 

Дяченко І. Б. 633 

Дяченко І. М. 226 

Дяченко О. Г. 538 

Ейнгорн М. В. 1889 

Ейснер Ф. Ф. (5) 

Ефендієва Г. Б. К. 2612 

Євдокимова І. О. 3533 

Євков А. М. 1187 

Євсєєва Г. П. 1273 

Євсєєва О. О. 511 

Євстігнеєва І. В. 1492 

Єгарміна Л. М. 1976 

Єгоричева С. Б. 666 

Єгоров О. Є. 1203 

Єгорова О. І. 3534 

Єгорова Ю. М. 3671 

Ємельянов А. В. 2305 

Єна Т. А. 2250 

Єнгаличева І. В. 1618 

Єнигін Д. В. 1619 

Єпік М. О. 75 

Єпур М. В. 894 

Єрахторіна О. М. 267 

Єрешко Ю. О. 3246 

Єрмакова Н. О. 1493 

Єрмілов С. Ф. 1304 

Єршов А. В. 1854 

Єрьомін О. Г. 2035 

Єсенков А. В. 1076 

Єсип М. З. 340 

Єфименко Ю. О. 1620 

Єфімова Н. М. 3076 

Єфременко А. В. 3490 

Жарая С. Б. 1274 

Жаркова Л. Д. 2099 

Железняк В. В. 757 

Желіховська Ю. В. 1204 

Желновач Г. М. 1793 

Жемба А. Й. 143 

Женгал К. В. 590 

Жердєва А. М. 213 

Жеребко Т. М. 1830 

Жернова Е. В. 634 

Живогляд А. В. 1893 

Животенко В. О. 2990 

Животовська Л. В. 2629 

Жигалкевич Ж. М. 144 

Жижина М. М. 2163 

Жила А. С. 2978 

Жила Т. В. 539 

Жилін М. В. 3672 

Жиляєва Ю. М. 1621 

Житарюк А. Г. 92 

Житецький П. Г. (3578) 

Жмихова Т. В. 1855 

Жмуденко В. О. 1305 

Жмудь А. В. 3312 

Жмудь Т. М. 2659 

Жмурко О. Я. 3441 

Жовнєнко Д. С. 1077 

Жувагіна І. О. 3195 

Жуков О. В. 3744 

Жукова В. Ф. 3047 

Жуковський А. (3800) 

Жуковський М. А. 2013 

Жулінська К. М. 687 

Журавель Т. В. 1402 

Журавльов О. В. 843 

Журавський В. С. 3065 

Журавський О. А. 966 

Журат Ю. В. 1622 

Забавіна К. Ю. 591 

Забарна Т. А. 3088 

Забіяка І. В. 3703 

Заболотна О. Р. 1371 

Заболотний О. М. 3789 

Заболотня Ю. В. 1623 
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Забродоцька Л. Ю. 3023 

Завгородня А. В. 2385 

Зав'ялова Л. В. 2164 

Загаба Л. М. 2429 

Загородній В. М. 2613 

Загороднова В. Ф. 1436 

Загородня А. А. 1403 

Загоруйко В. В. 844 

Загоруйко Л. О. 1404 

Загребельна Н. В. 3535 

Загребельний В. О. 3105 

Загребельний П. (3603) 

Задонцев Ю. В. 48 

Задорожна О. М. 1405 

Задорожнюк Н. О. 758 

Задорожня А. Г. 497 

Задорожня Г. М. 3714 

Задоя В. О. 3247 

Задубинна Є. В. 3059 

Заєць В. М. 3452 

Заєць І. В. 3196 

Зайцев А. В. 2480 

Зайченко Я. О. 2546 

Закала М. М. 268 

Закаулова Ю. В. 1541 

Залевський О. П. 2793 

Залізняк М. С. 2481 

Залозний М. Ю. 1263 

Заморський В. В. 3043 

Замула С. Ю. 1078 

Зана Л. Ю. 3646 

Запека Б. Є. 1951 

Запорожець О. М. 1225 

Запорожець С. А. 498 

Запорощенко Н. А. 1079 

Заргарян І. В. 1624 

Заревчацька Т. В. 814 

Зарицька В. В. 304 

Зарічний І. М. 1813 

Заруцький І. Д. 2991 

Засорнова І. О. 3363 

Застело А. О. 341 

Затуливітер В. (3679) 

Захаренко О. А. (1413) 

Захарченко В. С. 3386 

Захарченко М. В. 3790 

Захарченко О. В. 1080 

Захарчук О. І. 2641 

Зацарінна Ю. О. 1794 

Заярнюк Н. Л. 2306 

Збир І. М. 1777 

Зборовська О. М. 116 

Зборовська Т. В. 2307 

Зброєва Н. Б. 1406 

Звелідовська Л. І. 227 

Звізло І. С. 1977 

Звоздецька В. Г. 1407 

Згама А. О. 1156 

Згуровський О. М. 872 

Зданевич Н. А. 2630 

Здрайковська М. В. 2308 

Зеленіна О. О. 3197 

Зеленко О. О. 145 

Зеленська М. О. 3159 

Зеленська О. М. 1372 

Зеленська Т. А. 417 

Зеліско Н. І. 2309 

Землянов С. О. 2347 

Земська Н. О. 1625 

Земський Ю. С. 3737 

Зимомря О. М. 3673 

Зінченко А. В. 1626 

Зінченко В. В. 2579 

Зінченко О. М. 759 

Зінько С. Ю. 499 

Зіяд Тарік Вадіа 2794 

Златніков В. Г. 1627 

Злацький І. А. 2112 

Зленко І. Б. 3060 

Зміївська С. С. 895 

Зозуля І. Є. 1628 

Золотницька Ю. В. 2992 

Золотоноша Л. А. 3674 

Золотухін В. (3451) 

Зоренко Я. В. 3160 

Зосімов В. В. 65 

Зоська Я. В. 399 

Зощенко М. (3660) 

Зуб Т. Г. 540 

Зубавіна І. Б. 3474 

Зубко Г. Г. 3429 

Зубко Г. Ю. 896 

Зубрілін К. М. 1814 

Зубченко В. П. 1856 

Зубчинська Н. М. 592 

Зуділіна Н. В. 269 

Зуєнко Н. О. 1629 

Зуй О. В. 1995 

Зюскінд П. (3561) 

Зяблицев Д. В. 593 

Іваненко Т. В. 2482 

Іванешкін О. І. 62 

Іваницька Л. А. 2125 

Іваницька Н. Б. 3581 

Іванишина О. С. 688 

Іваній І. В. 1445 

Іванійчук Т. Ю. 2310 

Іванілов В. М. 2913 

Іванніков Р. В. 2151 

Іванніков Т. П. 3453 

Іванов С. В. 1226, 3224 

Іванова Г. М. 1795 

Іванова І. С. 760 

Іванова М. О. 2483 

Іванова О. І. 1630 

Іванова Т. М. 418 

Іванова Ю. Ю. 1631 

Івантишин Н. А. 1978 

Іванцова Н. Б. 305 

Іванченко Г. М. 1964 

Іванченко М. Ю. 3536 

Іванченко О. В. 3292 

Іванько К. О. 2795 

Іванюк О. А. 2234 

Іванюк О. В. 761 

Івасечко О. Я. 468 

Івасішина С. В. 1446 

Івахненко А. А. 1526 

Івашко О. А. 1408 

Іващенко І. Г. 383 

Іващенко К. В. 1447 

Іващишин Ф. О. 1952 

Івін А. М. 3126 

Івіна- 

Маляренко О. С. 3146 

Івлєва Я. А. 3727 

Івченко Є. А. 146 

Івченков М. В. 2743 

Івчик Н. С. 3791 

Ігнатенко Т. В. 3198 

Ігнатов Д. Ю. 2235 

Ігнатушко Ю. І. 967 

Ігнатьєва О. С. 390 

Ігнащук О. В. 2484 
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Ізварін І. В. 12 

Ізмайлова К. В. 3792 

Ілащук С. А. 689 

Ілініч С. Ю. 3600 

Ілічевський О. В. (3576) 

Ілляш І. Д. 3715 

Ільєнко О. О. 2165 

Ільїна Є. М. 2660 

Ільченко О. А. 3601 

Ільченко О. М. 2773 

Ірхін О. А. 495 

Ісаєв В. Д. 244 

Ісаєнко Г. Л. 2744 

Іскров К. М. 1081 

Ішкова О. М. 3313 

Іщенко В. А. 1082 

Іщенко І. А. 342 

Іщук Н. Ф. 2745 

Іщук С. М. 270 

Каганець О. О. 3314 

Кагановська Т. Є. 930 

Кадала В. В. 1157 

Каданер Є. І. 2547 

Каддуссі Рауф 2386 

Казак О. В. 1907 

Казначєєва М. С. 2126 

Казьмирчук М. Г. 3765 

Кайдашов В. С. 1251 

Кайс Зухрі Абдулла Джа-

барін 2485 

Какодєй А. О. 3248 

Калашникова А. М. 3293 

Калашнік О. В. 271 

Калашніков О. О. 2486 

Калашнікова Л. В. 2166 

Калиновська А. В. 2091 

Каліна І. І. 762 

Калініна Л. В. 3573 

Калініченко О. І. 147 

Калінчук Ф. М. 1632 

Каліщук С. М. 1633 

Калмиков С. А. 2251 

Калько А. Д. 3709 

Калько Р. М. 1448 

Калюжна Ю. П. 541 

Камарицький Ю. С. 3249 

Каменєв С. В. 1306 

Камінська О. М. 1634 

Камінський А. В. 2678 

Камю А. (3677) 

Кан Ю. Б. 1494 

Кандзюба М. О. 3419 

Канівець О. В. 3024 

Канівець О. М. 1635 

Кант І. (287, 297) 

Капарулін Ю. В. 3793 

Каплаушенко А. Г. 2282 

Капліна Т. В. 3308 

Капустян А. І. 2252 

Капуш О. А. 2014 

Капшитар О. О. 2487 

Карабанов Д. О. 1083 

Караїм О. С. 2679 

Каракевич Р. О. 3559 

Караманов А. (3454) 

Карамишева А. Ю. 49 

Карапетян О. М. 690 

Карасенко О. А. 3560 

Карачина Н. П. 3225 

Карбівнича Т. В. 3315 

Каретна О. О. 469 

Карікова Н. М. 3602 

Карлова О. А. 512 

Карпенко Є. В. 343 

Карпенко Н. А. 3603 

Карпенко О. Я. 2202 

Карпенко Т. В. 594 

Карпеченко А. А. 2843 

Карпов А. В. 3347 

Карпова Л. В. 2796 

Карпович О. Я. 2746 

Карсканова С. В. 344 

Картамишева О. Є. 968 

Карускевич М. В. 2954 

Касіян О. П. 2253 

Кассім Д. О. 3348 

Касьян А. О. 845 

Касьяненко Т. В. 542 

Касьянова А. О. 1307 

Касьянова А. Ю. 2488 

Касьянова Н. В. 117 

Касьянова О. М. 1475 

Каушлієв Г. С. 3716 

Качан Т. Ю. 2923 

Качинська В. В. 1796 

Кашуба О. В. 2311 

Кашуба О. М. 1409 

Кашуба Ю. П. 659 

Кашубіна Ю. Б. 2889 

Кваковська І. М. 1797 

Квас О. В. 1385 

Квітка А. В. 595 

Кебуладзе В. І. 381 

Кельба С. С. 3422 

Кельбя С. Г. 969 

Киданюк А. В. 3794 

Кирикович В. Д. 2924 

Кириленко В. В. 456 

Кириленко Є. В. 970 

Кирилюк Р. М. 3089 

Кириченко А. Л. 3025 

Кириченко В. В. 2866 

Кириченко В. Я. 2890 

Кириченко І. Г. 2860 

Кириченко І. І. 2147 

Кириченко І. О. 500 

Кириченко О. В. 1798 

Кириченко О. Г. 3349 

Кириченко О. С. 2867 

Кирпа О. О. 3653 

Кир'ян О. А.  2489 

Киселиця О. М. 1410 

Кисельов Д. О. 2127 

Кисельова Р. А. 1375 

Кисельова- 

Логінова К. В. 3294 

Кисіль Л. Н. 1308 

Кисільова І. Ю. 1979 

Кисленко Д. П. 1084 

Кишинський А. В. 1205 

Кияшко М. О. 345 

Кідіна Л. М. 1449 

Кілесса О. В. 2490 

Кільдерова Л. В. 1495 

Кільчицький Ю. М. 2979 

Кім Г. О. 2491 

Кіпа М. О. 148 

Кіраван М. 3077 

Кіреєва О. С. 346 

Кірічок Т. А. 1980 

Кірова Л. Л. 846 

Кіртока Р. Г. 149 

Кірчу П. І. 2959 

Кісіль М. Ю. 150 
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Кіча А. В. 1174 

Кічігіна О. О. 3090 

Кічкіна Т. О. 543 

Клапчук М. В. 2066 

Клекот О. О. 2430 

Клен Ю.  

(Бурґгардт О.) (3676) 

Климаш Н. І. 151 

Клименко В. В. 1930 

Клименко І. В. 2312 

Клименко Н. М. 2387 

Клименко О. М. 931 

Клименко О. С. 1085 

Клименко Ю. А. 2492 

Клименко Ю. Л. 1309 

Клименко Ю. О. 2974 

Климович І. М. 2925 

Климчук Л. В. 3728 

Климчук О. О. 2980 

Клімов А. О. 3147 

Клімова І. О. 419 

Кліпаков М. В. 2960 

Кліцунова Ю. О. 2388 

Клопов Р. В. 1561 

Клочко В. М. 815 

Клочко О. Ю. 2844 

Клюжев О. В. 482 

Ключка К. М. 2747 

Ключка С. І. 1636 

Ключник А. В. 798 

Книженко О. О. 1044 

Князева О. В. 1496 

Князевич Д. О. 3795 

Князєв С. М. 1086 

Кобець Р. О. 2680 

Кобзар О. І. 3642 

Кобзєва К. В. 3250 

Кобзова С. М. 1637 

Кобилянський Б. Б. 3387 

Кобріна Н. В. 1799 

Кобцев Д. А. 1497 

Коваленко А. В. 1087 

Коваленко А. Д. 152 

Коваленко А. М. 66 

Коваленко В. Л. 2260 

Коваленко Д. А. 2214 

Коваленко Є. П. 2681 

Коваленко Л. В. 3745 

Коваленко Н. В. 1310 

Коваленко О. В. 118, 2493 

Коваленко Р. В. 3078 

Коваленко С. В. 2650 

Коваленко- 

Кобилянська І. Г. 347 

Ковалець Л. М. 3662 

Ковалик І. В. 3340 

Коваль А. В. 660 

Коваль В. М. 1149 

Коваль В. О. 2194 

Коваль Г. М. 2140 

Коваль Н. І. 1527, 2993 

Коваль Ю. О. 971 

Коваль Я. М. 2079 

Ковальов А. І. 2272 

Ковальов В. А. 1904 

Ковальов Д. О. 3388 

Ковальов С. В. 2283 

Ковальова І. Б. 348 

Ковальова І. В. 2891 

Ковальова І. С. 2494 

Ковальова Н. С. 1638 

Ковальська В. Б. 2115 

Ковальська О. Є. 3430 

Ковальська О. П. 1450 

Ковальчук Г. К. 1866 

Ковальчук І. В. 3796 

Ковальчук Н. П. 544 

Ковальчук О. С. 1639 

Ковальчук Т. В. 3746 

Ковач М. Й. 763 

Ковпак В. А. 228 

Ковріжних О. С. 3442 

Ковтанюк Ю. С. 3729 

Ковтун О. В. 3604 

Ковтун Ю. П. 2042 

Ковтюх Т. О. 2614 

Когут З. О. 1923 

Кожем'яка В. А. 2558 

Кожухов О. М. 93 

Кожушко О. В. 764 

Козак А. В. 1640 

Козак О. В. 3066 

Козак О. Ю. 1878 

Козаренко О. А. 2015 

Козаченко О. В. 1045 

Козенко Р. В. 1311 

Козенко Ю. О. 897 

Козир Б. Ю. 153 

Козіна Ю. В. 3605 

Козлов С. В. 2204 

Козлова В. Я. 4 

Козловська Т. І. 3389 

Козловський С. О. 1641 

Козолій Ю. Ю. 2644 

Козьма А. А. 2036 

Козьменко О. І. 1498 

Козярський І. П. 2748 

Кокарева Е. О. 1642 

Кокарєва Я. А. 94 

Кокорєв О. В. 272 

Колесник Н. Л. 3155 

Колесник О. С. 3506 

Колесникова Т. О. 218 

Колеснік Я. В. 420 

Колесова А. О. 3537 

Колєснік М. А. 972 

Колінько О. Г. 545 

Колісник І. О. 3491 

Колісник К. В. 2797 

Колісник О. М. 229 

Колісник С. В. 2043 

Коллер Ю. С. 973 

Колмикова Є. В. 873 

Колодій І. А. 1643 

Колодницька О. Д. 1644 

Колодяжна А. В. 349 

Коломієць І. А. 3138 

Коломійченко Ю. А. 2580 

Колос З. В. 2994 

Колосінський Є. Ю. 635 

Колосова Н. М. 1645 

Колосова О. О. 898 

Колосова С. В. 3654 

Колосюк А. В. 596 

Колупаєва О. М. 3636 

Кольберґ О. (1777) 

Коляда Н. А. 2431 

Комар Я. В. 3797 

Комарницька О. Б. 1088 

Комарницький В. М. 1261 

Комарніцький С. П. 3026 

Комаха В. П. 3027 

Комашенко Т. А. 1312 

Комок М. С. 2148 
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Компанієць В. В. 732 

Кондрат Г. Г. 2877 

Кондратова Ю. А. 2236 

Кондратюк А. С. 1998 

Кондратюк Е. Р. 2495 

Кондрашов О. А. 2615 

Кондрюкова І. О. 1981 

Коневський П. В. 2060 

Коник Ю. О. 3798 

Коноваленко О. В. 2496 

Коноваленко С. О. 2237 

Кононенко Н. О. 1499 

Кононенко Т. В. 245 

Кононець Л. А. 2128 

Кононець О. М. 974, 2616 

Конопацький Є. В. 1815 

Конопельнюк В. В. 2129 

Конопльова Г. О. 273 

Конотоп Є. О. 3091 

Константинова Ю. В. 

 3799 

Конфуцій (1431) 

Коняєва В. В. 1313 

Копилова К. В. 3098 

Копилова О. М. 1646 

Копитін О. В. 2833 

Копитова О. О. 2798 

Копочинська Ю. В. 2348 

Корабльов М. М. 3373 

Корват Л. В. 1411 

Коренко М. Г. 2845 

Корзан Т. І. 1542 

Коріняк О. М. 1089 

Коркуленко О. М. 2167 

Корнага С. І. 2419 

Корнацька Р. М. 691 

Корнет М. М. 2047 

Корнєв М. М. 513 

Корнєєва О. Л. 1451 

Корнієнко В. В. 1090 

Корнійчук Л. В. 3800 

Корнійчук П. П. 1908 

Корнух О. В. 597 

Коробчук Л. І. 1647 

Коровіна І. О. 1816 

Короленко К. В. 1648 

Корольова І. І. 1649 

Корома Н. С. 3717 

Короп Г. В. 3170 

Коротка С. Г. 3538 

Короткова Л. І. 1543 

Коротун А. В. 1942 

Коротун О. О. 1650 

Корсак Ю. К. 274 

Кортунов Г. Г. 847 

Коруля І. В. 975 

Корюкалов М. В. 501 

Коса Т. Г. 1544 

Косаревич Н. Б. 692 

Косінова О. М. 1651 

Косіор С. (3808) 

Космацька Н. В. 3567 

Косовська О. В. 848 

Косолап А. І. 1873 

Костенко Є. Є. 1996 

Костенюк В. В. 2834 

Костєнніков О. М. 3171 

Костинюк А. О. 3295 

Костін О. В. 2389 

Костова Н. І. 1188 

Костовська О. М. 1091 

Кострюкова М. С. 275 

Кость С. П. 421 

Кость Я. П. 1924 

Костюк В. Л. 976 

Костюк Д. А. 1545 

Костюк К. Р. 2598 

Костюк М. М. 3516 

Костюкевич В. М. 3484 

Костюков В. В. 2749 

Костюкова К. О. 2617 

Костюченко Л. В. 2444 

Костюченко О. М. 350 

Костючок О. В. 3801 

Костюшко О. М. 3624 

Костя Д. В. 1189 

Косяченко Н. М. 2313 

Кот Т. М. 67 

Котарбіньський Т (247) 

Котелевська Ю. В. 693 

Котельницький Н. А. 3802 

Котенджи Л. В. 3492 

Котенко Н. В. 636 

Котик А. О. 2682 

Котикова О. М. 1562 

Котикович Ю. С. 2273 

Котік Ю. М. 2238 

Коткова В. В. 1652 

Котляр Ю. В. 351 

Котова В. В. 3364 

Котовський Р. В. 3803 

Котуза О. І. 2705 

Кофман Б. Я. 917 

Коханова О. П. 352 

Коцур М. І. 2750 

Коцур Н. І. 1 

Коцур Ю. О. 1778 

Коцюбинський В. О. 2699 

Кочарян С. Г. 3804 

Кочергін Ю. А. 2846 

Кочергіна В. О. 1175 

Кочилкова Н. С. 276 

Кочуров Р. Є. 1982 

Кошарний В. В. 2187 

Кощій О. В. 977 

Кравець О. Є. 1653 

Кравченко В. В. 3747 

Кравченко І. О. 1245 

Кравченко К. В. 1953 

Кравченко М. В. 1800 

Кравченко М. С. 765 

Кравченко О. А. 1092, 

 3663 

Кравченко О. В. 210, 2914 

Кравченко О. І. 1654 

Кравченко П. О. 13 

Кравченко С. Г. 1314 

Кравченко У. (3667) 

Кравчук В. М. 1093 

Кравчук Л. С. 1528 

Кравчук О. В. 1094 

Крайлюк Л. В. 3443 

Крайня О. О. 3431 

Крамаренко І. С. 546 

Крапива І. В. 422 

Краснікова Н. О. 849 

Красніцький В. Й. 1879 

Красняков Є. В. 1315 

Крась С. І. 2100 

Красько Я. В. 1227 

Крегул І. Ю. 978 

Кривець О. О. 3718 

Кривко Я. П. 1500 

Кривобок О. Г. 2554 
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Криволапов М. О. 3418 

Криворотько Я. В. 2631 

Криворучко А. С. 154 

Кривошапка О. В. 2358 

Кривчанська М. І. 2239 

Крив'юк І. В. 2080 

Крижанівський В. М. 3730 

Крижевський А. В. 1095 

Крижна В. В. 899 

Кризська Р. Ю. 1316 

Крикунова В. М. 598 

Крилова К. Д. 2149 

Крилова С. А. 246 

Криль Я. М. 155 

Кримова М. О. 599 

Кримська О. М. 1228 

Криштопа О. М. 918 

Криштоф С. Д. 1655 

Крищук Б. С. 1412 

Крівцов О. О. 694 

Кріль Б. М. 3606 

Кріль Т. В. 2926 

Кріпак О. Л. 3454 

Крішко Д. А. 2927 

Кронда О. Ю. 1264 

Кругла М. М. 3199 

Кружиліна О. А. 979 

Кружнова О. В. 2359 

Круковський О. П. 2883 

Крупа Н. М. 2168 

Крутенко О. В. 1413 

Крутилко О. І. 850 

Крутько О. М. 1414 

Кручок Н. С. 667 

Крушельницький А. (3682) 

Крушневич С. П. 2822 

Крущук О. С. 1317 

Крюков М. О. 2751 

Крючко Л. С. 547 

Крючковський В. В. 1874 

Ксенич А. І. 2906 

Кубіцький Ю. С. 548 

Кубіч В. І. 2847 

Кубко А. Є. 1163 

Кубряков А. О. 2067 

Кувшинов В. В. 2706 

Кудзіновська І. П. 68 

Кудирко В. І. 1501 

Кудіна І. О. 3805 

Кудлаєнко С. В. 3251 

Кудлай В. С. 156 

Кудріна Ю. І. 1252 

Кудрявцев І. В. 1229 

Куземко А. А. 2152 

Кузенко Є. В. 2497 

Кузів І. Я. 2683 

Кузнецова О. В. 1452 

Кузнєцов І. М. 1880 

Кузнєцова Г. М. 2195 

Кузніченко В. С. 14 

Кузніченко О. В. 1656 

Кузьма К. Т. 95 

Кузьма-Качур М. І. 1657 

Кузьменко А. П. 2823 

Кузьменко П. І. 1658 

Кузьменко Т. В. 470, 2390 

Кузьменко Ю. В. 3806 

Кузьмінов Ю. Б. 2432 

Кузьмук Л. П. 2684 

Кузьмук О. М. 423 

Кукуш В. Д. 2799 

Кукшинова О. О. 980 

Кулаєць Н. М. 2391 

Кулдиркаєва О. В. 1659 

Кулик А. О. 2498 

Кулик С. А. 1779 

Куликівський В. Л. 3028 

Кулинич П. Ф. 1249 

Кулинич С. М. 3109 

Куліш В. І. 353 

Куліш Е. В. 2915 

Кульчицька Х. Б. 96 

Кульчій І. О. 981 

Кумсія М. С. М.  2800 

Кундзіч О. (3669) 

Кундиревич В. П. 874 

Кундицький О. О. 733 

Кундрик М. Т. 549 

Кунець В. В. 3148 

Купріянчук О. В. 3731 

Купцова К. Ю. 2752 

Купчак М. І. 97 

Курбатська О. І. 5 

Курган Н. В. 3252 

Курганов І. Д. 2907 

Курдюкова І. В. 2048 

Курзанцева Л. І. 98 

Курило О. М. 919, 1206 

Куришева О. О. 2499 

Курінний В. В. 982 

Куркіна О. В. 2645 

Куровська І. Р. 3455 

Курочкін О. В. 1909 

Курсіна Н. В. 2392 

Курчин О. Г. 1158 

Куслива А. О. 1983 

Кутайсов В. О. 3705 

Кутрань К. В. 550 

Кутя С. А. 2205 

Куц В. А. 277 

Куца Л. П. 3675 

Куценко А. Ю. 2500 

Куцинська М. В. 3200 

Куцін В. С. 3345 

Кучер Л. Ю. 3253 

Кучера Т. М. 278 

Кучеренко В. М. 2196 

Кучеренко С. А. 695 

Кучерявий В. П. 3124 

Кучинська І. О. 1386 

Кучумова Н. В. 1660 

Кушакова І. В. 1453 

Кушка Б. Г. 3655 

Кушнерчук І. І. 3493 

Кушнір Д. В. 1984 

Кушнір І. М. 1661 

Кушнір Л. В. 3172 

Кушнір Н. М. 2661 

Кушнір Н. О. 637 

Кушнір О. В. 983, 2393 

Кушнір О. К. 551 

Кушнір Р. О. 3139 

Кушнір Ю. В. 1502 

Кушнірчук- 

Ставнича О. М. 600 

Кшановський О. Ч. 3625 

Лабзун М. П. 2753 

Лавінська О. В. 2092 

Лавлінський Р. О. 279 

Лавринович О. А. 280 

Лаврік О. С. 15 

Лавріненко О. В. 851 

Лавроненко В. О. 1318 

Ладжун Ю. І. 2081 
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Лазаренко О. А. 1954 

Лазаренко О. В. 2274 

Лазарик О. Л. 2215 

Лазірко Н. О. 3676 

Лазорак Б. О. 391 

Лазурчак І. І. 1860 

Лан Чуньлінь 99 

Лангенбах М. О. 3607 

Ланда О. О. 157 

Лановська Г. І. 766 

Лантухова Н. Д. 2501 

Лапін Б. П. 1925 

Лаптінова О. К. 1096 

Лапчук А. С. 34 

Латишева О. В. 3766 

Лаухін Д. В. 2837 

Лащенко Р. (468) 

Лебедєва А. В. 3574 

Лебедик Г. В. 3201 

Лебединець О. В. 2314 

Лебедюк В. М. 1319 

Лебідь І. О. 3254 

Левенець Є. Ю. 471 

Левицька І. М. 1662 

Левкун Т. В. 1320 

Левченко В. А. 2370 

Левченко Н. В. 1321 

Левченко С. М. 1926 

Левчинський Д. Л. 1275 

Левчук Н. М. 400 

Левчук О. В. 3029 

Легкий В. І. 601 

Легкоступ А. І. 3748 

Легошин Д. В. 2835 

Лемак Р. В. 1207 

Ленартович О. Ю. 3767 

Ленчук Т. Л. 2581 

Леоненко І. І. 1999 

Леонтович С. П. 696 

Лепьохін Є. О. 3677 

Лещак О. М. 1454 

Лещук Є. С. 2502 

Лєнков Є. С. 2801 

Лєншина Ю. М. 50 

Лимарев В. А. 2433 

Линдюк О. А. 1322 

Линник П. О. 984 

Линник С. О. 2995 

Линьова І. О. 1455 

Липій Є. А. 985 

Липов В. В. 514 

Липова О. Ю. 158 

Лис Д. О. 1097 

Лиса Н. К. 100 

Лиса С. С. 159 

Лисак В. Ю. 767 

Лисенко В. В. 1176 

Лисенко Л. І. 230 

Лисенко О. В. 392 

Лисенкова І. П. 1529 

Лисицька І. В. 44 

Лиска І. Г. 986 

Лиско У. Л. 3106 

Лисов І. В. 1276 

Листван К. В. 2169 

Лисюк В. М. 515 

Литвин А. В. 1536 

Литвин В. В. 1861 

Литвин Г. О. 2503 

Литвин Р. В. 2878 

Литвиненко І. В. 3048 

Литвиненко Н. О. 3202 

Литвиненко Р. А. 2559 

Литвинов В. В. 1098 

Литвинова О. В. 1663 

Литвинова О. М. 2560 

Литовченко Д. М. 2802 

Литовченко М. В. 816 

Лихницький К. В. 1664 

Лиходід В. В. 3365 

Лихоліт М. І. 2770 

Лицур М. З. 3156 

Лі Сябінь 3456 

Лі Цзінь 3457 

Ліганенко І. В. 160 

Лієв О. С. 1323 

Лім Чан Сан 2720 

Ліпісівіцький М. Л. 3643 

Лісняк А. О. 1867 

Лісняк Ю. (3695) 

Лісовець В. Я. 27 

Лісовий О. В. 281 

Лісовська Н. В. 852 

Лісогурський О. С. 3390 

Літвін Л. А. 472 

Літвінов В. В. 2754 

Літісевич Л. В. 2240 

Ліхолєтова Ю. А. 1208 

Ліщина Н. М. 28 

Лобанов С. О. 2632 

Лобач Д. В. 3749 

Лобков М. І. 2910 

Лобода Л. М. 3458 

Лобурцова М. С. 2315 

Лога В. М. 1099 

Логвиновська Т. А. 1665 

Логвіненко Є. І. 161 

Логінова В. В. 1100 

Лодатко Є. О. 1563 

Лоза К. М. 2707 

Лозовий В. М. 987 

Лойко Д. М. 162 

Локарєва Ю. В. 1666 

Ломако Т. В. 1831 

Лопушняк Г. С. 516 

Лоскутова О. В. 2685 

Лотоцька О. І. 3391 

Лотоцька С. В. 817 

Лотоцький М. В. 1209 

Лоя В. В. 2170 

Лу Шаньшань 1667 

Лубенець Т. В. 2504 

Лубкович Н. З. 3807 

Луговенко Т. Г. 3478 

Луговський С. П. 2345 

Луговськов О. Д. 2445 

Лудчак О. Є. 638 

Лукашенко А. А. 988 

Лукащук В. І. 401 

Лукомська Т. В. 2996 

Лук'яненко А. О. 602 

Лук'янчиков О. М. 1230 

Луніка О. В. 1503 

Луняк І. В. 424 

Лусаіеф Мохамед  

Сабрі бен Моктар 2548 

Лутай Л. М. 101 

Луцеєва Ю. М. 3575 

Лучаківська Ю. С. 2203 

Лученко О. О. 3392 

Лущенко А. О. 502 

Львовський Л. Я. 697 

Льовкіна О. Г. 247 

Лю Юйін 3576 
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Любий Є. В. 3173 

Любимов М. О. 3203 

Любімов В. І. 517 

Любчак О. В. 2082 

Любченко О. В. 2570 

Любченко О. М. 618 

Любченко Ю. В. 231 

Лютова О. В. 3350 

Лющенко М. О. 1943 

Ляхович Р. М. 2505 

Ляховський А. А. 1944 

Ляшенко В. П. 1875 

Ляшенко О. М. 1277 

Ляшук Н. В. 3608 

Маарі А. 2394 

Магаляйш де Соуза  

Остапенко С. А. 214 

Магілін А. В. 3067 

Мажак І. М. 425 

Мазепа М. М. 1324 

Мазур В. В. 2254 

Мазур М. Р. 1101 

Мазур О. О. 3255 

Мазур С. А. 163 

Мазуренко А. М. 3014 

Мазуренко О. О. 3174 

Мазурок Т. Л. 3374 

Майборода Д. В. 1945 

Майборода І. С. 698 

Майданник І. В. 2686 

Майданюк В. М. 457 

Майків І. М. 29 

Майко В. В. 3706 

Майовські Я.  1504 

Макаренко А. С. 1159, 

 (1447) 

Макаров М. А. 1102 

Макарова К. В. 2016 

Макаруха З. М. 913 

Маковей О. (233) 

Маковій В. В. 1103 

Маковська А. В. 2848 

Макогон І. В. 2171 

Максименко А. О. 426 

Максименко Л. О. 1668 

Максименко М. В. 1946 

Максименко О. В. 3678 

Максимів О. Й. 3626 

Максимова Т. А. 2928 

Максимчук Л. В. 1669 

Максимчук Н. В. 2774 

Максим'як Л. Л. 1325 

Максисько О. Р. 3296 

Макух О. Є. 477 

Макуха М. В. 232 

Мала С. І. 603 

Малафєєв Є. Є. 16 

Малахута М. (3666) 

Малашкін В. В. 3175 

Малер Г. (3450) 

Малєєв М. В. 2911 

Малик В. Д. 2582 

Малинич Г. М. 427 

Малиновська В. Г. 2506 

Малиновська О. Л. 1415 

Малиновська Т. В. 3750 

Малинська О. О. 552 

Малицький К. (1391) 

Малиш І. М. 3256 

Малишев О. О. 1210 

Малишева Т. А. 2599 

Малишкіна Т. Г. 768 

Малишко С. В. 3751 

Маліч Ю. С. 3257 

Маліченко О. М. 989 

Малішевська І. П. 3647 

Малле-Жоріс Ф. (3647) 

Малов А. Є. 2216 

Малько С. В. 2093 

Мальський М. М. 920 

Малюк О. С. 553 

Малюкіна А. О. 164 

Малюська В. А. 1326 

Малюшицький О. В. 2929 

Маляр К. Ю. 2507 

Мамедов Р. С. 17 

Мамісашвілі З. С. 2549 

Мамка Г. М. 1104 

Мамонтова Е. В. 463 

Мамутова З. С. 1505 

Мамчур Н. С. 1670 

Маначинська Ю. А. 3204 

Мандзюк І. А. 3357 

Мандрищук Л. А. 282 

Манзюк В. В. 1160 

Маник Т. О. 2037 

Манько М. І. 769 

Манько О. Є. 990 

Маньовська О. А. 2943 

Манюненко С. А. 3127 

Марван Ель Дассукі 3297 

Маргіта Н. О. 554 

Мардарова І. К. 1456 

Мардзвік В. М. 2618 

Маріяс Х. (227) 

Марків Г. В. 770 

Марків О. Т. 1671 

Маркін В. І. 991 

Маркітан О. В. 2017 

Маркітанов Ю. М. 2049 

Марков В. І. 2803 

Марков Є. (1421) 

Маркова В. М. 1457 

Маркова О. О. 2101 

Маркова Х. В. 2130 

Марковська Г. В. 875 

Маркозов Д. О. 76 

Маркс К. (262) 

Марлова А. С. 1672 

Мартиненко І. І. 1416 

Мартинов М. П. 1673 

Мартинова Н. В. 2172 

Мартинюк В. П. 799 

Мартинюк М. В. 2892 

Мартинюк О. В. 555, 1674 

Мартосенко М. Г. 3366 

Марценюк Л. В. 3176 

Марценюк- 

Розарьонова О. В. 1376 

Марченко К. В. 2508 

Марченко Н. В. 3808 

Марченко С. М. 3479 

Марчук І. В. 2868 

Маслова А. Ю. 699 

Маслова В. М. 2068 

Маслова Ю. В. 3459 

Маслова- 

Юрченко К. О. 1177 

Маслюк А. О. 1675 

Матвєєв В. О. 388 

Матвєєв О. П. 1955 

Матвєєва О. Ю. 2173 

Матвєєнко І. В. 1327 

Матвієнко А. Т. 69 
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Матвієнко С. В. 771 

Матвійчук- 

Соскіна Н. О. 853 

Матис В. М. 3092 

Матіос М. (3613, 3685) 

Матолич Т. Б. 818 

Матолич У. Д. 2509 

Матолінець Н. В. 2360 

Матухно О. В. 1801 

Матюха І. О. 3100 

Матяш М. М. 2600 

Матяш О. В. 2944 

Махмалі Саїдреза 18 

Махньова А. В. 2540 

Махукова Т. В. 1530 

Мац Т. П. 2997 

Маца Р. С. 3367 

Маценко Л. Ф. 3205 

Мацера С. М. 661 

Мацуй Д. В. 1985 

Мачок Ю. В. 3030 

Машевська М. В. 77 

Машкін Ю. О. 3140 

Машкіна О. М. 3517 

Машкова К. Є. 3656 

Машошина Т. В. 772 

Мащенко Ю. В. 3079 

Мегедин Н. Р. 773 

Медведєв Б. М. 2316 

Меженський В. М. 3044 

Мелень О. В. 556 

Мелешко М. І. 1328 

Мелінишин Т. В. 3752 

Мельник А. М. 51 

Мельник В. А. 3809 

Мельник В. М. 3810 

Мельник В. П. 1948 

Мельник Д. М. 3644 

Мельник Л. М. 3258 

Мельник Н. О. 3068 

Мельник О. В. 2930 

Мельник О. Г. 52 

Мельник О. П. 1676 

Мельников С. М. 2667 

Мельниченко В. Л. 900 

Мельничук А. О. 2775 

Мельничук Г. С. 700 

Мельничук Н. М. 3811 

Мельничук О. Д. 3539 

Мельченко К. Г. 1677 

Мелюхіна Н. Є. 1678 

Мендель Ю. В. 3679 

Мендусь С. П. 3061 

Менів Л. Д. 992 

Меркулов В. М. 2824 

Меркулова Т. В. 2255 

Меркушева І. В. 165 

Метлицька О. І. 3099 

Метлушко О. В. 701 

Метнер М. (3466) 

Мехтієв Е. О. 774 

Мешко В. В. 3259 

Мещерякова О. В. 993 

Мєєрсдорф К. І. 3415 

Мигаль О. Ф. 3260 

Микало О. І. 166 

Микийчук М. М. 202 

Микитенко О. О. 1772 

Микитин І. Я. 3680 

Микитин О. З. 2708 

Милобог Ю. В. 2197 

Милько В. І. 3812 

Минайленко Р. М. 3393 

Мирний Д. П. 2395 

Мироненко В. В. 1458 

Мироненко Н. О. 2687 

Мироненко О. В. 1850, 

 3423 

Миронова Л. Г. 518 

Мироновський М. Л. 2131 

Миронюк С. А. 1105 

Мироняк М. О. 2000 

Миршук Н. М. 2510 

Мисик В. С. 3813 

Миславський В. Н. 3480 

Миськів Л. П. 3206 

Митник Н. Я. 2434 

Митрофанов О. О. 3128 

Михайленко С. В. 668 

Михайлик О. А. 2396 

Михайліченко М. А. 3732 

Михайлов В. Б. 2633 

Михайлов Д. В. 2275 

Михайлов П. П. 2981 

Михайлов С. В. 3368 

Михайлова І. Ю. 1246 

Михайлова Л. М. 1947 

Михайлова Н. В. 2069 

Михайлова Н. М. 3481 

Михайлюк В. М. 3306 

Михайлюк Г. О. 1190 

Михалина Г. М. 2001 

Михальський Ю. А. 1329 

Михальченко І. І. 2070 

Михальчишина Л. Г. 3207 

Мізіна О. І. 3609 

Мікулець Л. В. 2583 

Мікулінська О. С. 283 

Міловідов Р. М. 1106 

Мілюкін М. В. 2089 

Мінаєва Ю. І. 78 

Мінарченко В. М. 3087 

Міневич Г. Я. 3369 

Міненко С. С. 2018 

Мініч Л. С. 3681 

Міночкін Д. А. 2804 

Мінько Л. Ю. 2511 

Міняйло Н. Є. 1107 

Мірковець Д. М. 1108 

Міроненко Д. С. 79 

Мірошниченко А. А. 1417 

Мірошніченко М. С. 3394 

Місюра Я. Б. 2083 

Мітін М. М. 876 

Мітіна І. В. 1832 

Міхалєв К. О. 2397 

Міхалєва М. С. 207 

Міхеєва О. К. 3768 

Міхєєв І. А. 3341 

Міхієнкова А. І. 2150 

Мішин О. В. 503 

Мішина М. М. 2141 

Міщенко І. О. 2317 

Міщенко О. В. 284 

Міщук І. П. 1109 

Мкртчян Р. С. 994 

Мнушко М. О. 3031 

Мовчан Л. В. 1679 

Могила П. (3618, 3820) 

Могілевська В. М. 428 

Можевенко Т. Ю. 3261 

Мозгова В. А. 1110 

Мозгова Г. В. 1164 

Мозолюк Т. М. 1546 
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Моісєєв Д. В. 208 

Мокін О. Б. 3375 

Мокляк М. В. 775 

Мокренко О. А. 1986 

Молдован О. О. 819 

Молодоженя М. С. 167 

Молчанова Н. Ю. 3316 

Монастирський Ю. А. 

 2955 

Монтеро Р. (227) 

Мороз А. С. 483 

Мороз Г. О. 2225 

Мороз Д. М. 2584 

Мороз Є. О. 429 

Мороз Л. Б. 2893 

Мороз Л. О. 3262 

Мороз М. О. 3298 

Мороз С. В. 1231 

Мороз С. Г. 2998 

Мороз С. М. 3032 

Мороз Ю. Ю. 3182 

Морозов В. І. 3033 

Морозов Д. Ю. 354 

Морозов О. В. 3058 

Морозова Г. О. 3610 

Морозова О. І. 80 

Морозова О. М. 2241 

Морозовська Т. В. 1265 

Мосендз Л. (3698) 

Москаленко М. В. 209 

Москаленко О. В. 702 

Москаленко О. І. 1680 

Москалець В. М. 604 

Москалець М. М. 1681 

Москальов Д. П. 3629 

Москальов М. А. 484 

Москвітін Є. С. 2755 

Мостіпан О. М. 485 

Мосьпан Д. В. 2879 

Мосьпан Н. М. 2849 

Моташко Т. П. 703 

Мотиль В. І. 1111 

Мотильов К. І. 102 

Моторіна А. С. 2019 

Мохамед Азхар  

Алі Емад 168 

Мохамед Хассан  

Хессайн Алі 2805 

Мохаммад А. С. 70 

Мохаммад Л. Ф. 430 

Мохаммад Салім Аль-

мхаіді Аль  

Хабабсах 30 

Мохонько А. В. 901 

Мохосоєва М. М. 3518 

Мочалов Ю. О. 2550 

Мочалова Г. О. 2256 

Мошенець В. А. 355 

Мошненко О. О. 3460 

Мощенок В. І. 2700 

Мощіц В. Ф. 2318 

Мудрак Д. І. 3141 

Мудрий С. О. 3299 

Мудрук І. В. 2398 

Мужицька Н. В. 2806 

Музика І. О. 81 

Музика І. С. 704 

Музика Н. М. 639 

Музика- 

Стефанчук О. А. 1184 

Муравка П. П. 605 

Муравський В. В. 3208 

Муратова В. Ф. 3561 

Муренко Т. О. 3209 

Мусієнко О. О. 3482 

Мусоргський М. (3461) 

Муха Р. А. 776 

Муха Т. О. 103 

Мухамед Абдуль Басіт 

Абдуль Джабар 2038 

Мухіна Г. В. 1682 

Мухлинін С. М. 2709 

Мухльо М. О. 1927 

Мушникова С. А. 3263 

Мякотіна Н. А. 606 

Набоченко О. О. 1531 

Навальна М. І. 3582 

Нагара М. Б. 169 

Нагачевська О. О. 3637 

Нагірна А. М. 1881 

Нагірний П. Ю. 3424 

Нагорний О. Є. 2642 

Нагорнюк Т. А. 3157 

Нагорняк Х. М. 3444 

Надолинська А. С. 1683 

Надточій Т. Г. 2435 

Назар О. В. 2619 

Назаренко О. М. 104, 

 3611 

Назаренко Т. М. 105 

Назаренко Ю. В. 3317 

Назарова В. В. 607 

Назарова О. С. 106 

Найда Ю. М. 1684 

Нальотов А. В. 2512 

Нальотова О. М. 2371 

Напненко О. О. 3107 

Напраснікова Г. С. 2319 

Наріжний С. А. 3318 

Народницький Г. Ю. 203 

Насадюк Х. М. 2320 

Насєдкін К. А. 1956 

Насуро К. В. 53 

Науменко А. М. 705 

Науменко В. В. 2807 

Науменко К. А. 3319 

Наумов М. С. 557 

Наход М. А. 995 

Нгуен Тхань Хай 3395 

Негода Т. С. 2321 

Негрівода О. О. 1685 

Недбай В. В. 450 

Недзельський Ю. О. 3814 

Недибалюк О. А. 1913 

Недобєга О. О. 640 

Нежута А. В. 356 

Нездойминога О. О. 3264 

Неізвестна Н. В. 2935 

Некрасов С. С. 2880 

Ненич Н. П. 3142 

Ненько Ю. П. 1686 

Несвірська Т. В. 1687 

Нестеренко В. В. 2869 

Нестеренко М. В. 1936 

Нестеренко О. А. 1688 

Нестеренко С. С. 3265 

Нестеров Д. Ю. 820 

Нестерович А. В. 608 

Нестругіна І. М. 1330 

Нетеса Н. В. 1266 

Нетребський В. В. 2756 

Неуров І. В. 3266 

Нецик О. В. 2242 

Нечитайло І. М. 3570 
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Нєвєнченко А. І. 3719 

Нєпрєлюк О. А. 2513 

Никоненко С. В. 558 

Нізалова Т. Г. 2688 

Нікілєва Л. О. 1377 

Нікітін С. В. 2825 

Нікітіна Т. С. 31 

Нікішин О. О. 2061 

Ніколаєнко Н. О. 476 

Ніколаєць К. М. 3769 

Ніколенко В. В. 2174 

Нікон Н. О. 431 

Ніконов А. Ю. 2446 

Ніконова О. Ю. 357 

Нісходовська О. Ю. 821 

Нітченко А. Г. 3815 

Ніцин Д. О. 107 

Ніцше Ф. (265) 

Новак І. Г. 1833 

Новак Т. С. 1253 

Новаковський Д. М. 2936 

Новикова Л. Ю. 1331 

Новицька О. А. 3682 

Новицький А. М. 932 

Новиченко Ю. М. 432 

Новіков О. Є. 734 

Новіков П. А. 2881 

Новікова В. С. 902 

Новікова І. В. 2689 

Новікова О. О. 609 

Новосад Н. О. 822 

Новосельцев І. І. 921 

Новохатній В. Г. 2938 

Нор Г. С. 2690 

Нор Н. М. 2585 

Носенко А. В. 1987 

Носик М. О. 3816 

Носирєв О. О. 854 

Носовський А. М. 3177 

Нотевський В. С. 823 

Оболенська Г. М. 358 

Оборська А. Е. 2982 

Обривкіна О. М. 1689 

Оверченко А. І. 903 

Оверчук В. В. 1459 

Овчар О. С. 3267 

Овчаренко В. А. 1278 

Овчарук В. М. 3115 

Овчинникова М. О. 170 

Оганесян А. С. 54 

Огієнко М. М. 3034 

Огородник Н. П. 1868 

Огороднійчук І. А. 1690 

Одайський С. І. 1547 

Одейчук А. М. 19 

Ожерєдов С. П. 2113 

Ожийова О. М. 433 

Окопна Я. В. 1418 

Окселенко О. М. 3080 

Окуловська А. С. 3268 

Окуневський Т. (3810) 

Оладько Т. В. 3683 

Олевська Ю. Б. 1834 

Олейніченко Н. М. 2757 

Олександрова Г. М. 3684 

Олексин А. Г. 1691 

Олексієнко М. В. 1835 

Олексієнко Р. Ю. 855 

Олексюк О. М. 3612 

Олендій О. Т. 706 

Оленіч Л. О. 2276 

Оливко О. А. 877 

Олійник Г. В. 2514 

Олійник О. І. 2850 

Олійник Т. І. 777 

Олійник Ю. О. 3494 

Оліщук П. О. 824 

Оліяр М. Б. 1532 

Ольхова І. В. 2515 

Омельченко А. В. 933 

Омельченко В. Ю. 171 

Омельченко О. В. 2175 

Омельченко О. І. 641 

Омельченко Р. Я. 2620 

Омельченко Т. В. 1232 

Омельчук В. І. 3129 

Ониськів Г. Г. 1692 

Онищук В. П. 2961 

Онищук І. А. 1460 

Оніськова О. В. 2361 

Опришко Н. О. 3495 

Опятюк В. В. 2020 

Орвелл Дж. (3635) 

Орєхова О. О. 2021 

Орлов О. Л. 2516 

Орлова Н. М. 2261, 2634 

Орлова Н. С. 1279 

Орлова О. В. 778 

Орловська Н. А. 1046 

Орловський І. А. 2728 

Осадченко С. М. 2322 

Осадчий І. Г. 1476 

Осадчук Н. І. 2362 

Осама Турабі 2808 

Осипова Г. М. 1332 

Осіпов К. М. 3396 

Осіпчук Г. В. 3613 

Османова Ю. В. 3320 

Осмолян В. А. 1112 

Останіна Т. Г. 2399 

Остапенко А. О. 2323 

Остапенко Л. С. 172 

Остапенко С. А. 1693 

Остапчук О. Л. 1694 

Остапюк О. О. 1780 

Остащук В. І. 1419 

Отрош І. М. 1169 

Оутс Дж. К. (3637) 

Охотіна Ю. В. 1113 

Охріменко М. А. 3627 

Ошлянська О. А. 2352 

Пабат А. А. 559 

Павленко В. О. 1695 

Павленко О. Л. 1957 

Павленко О. П. 779 

Павленко Ю. О. 3485 

Павлик В. І. 3562 

Павлишин Г. Я. 3685 

Павліш Л. О. 3321 

Павліщук А. В. 2022 

Павлова О. В. 2002 

Павлова О. О. 2420 

Павловська М. О. 3269 

Павлюк В. І. 1696 

Павлюх Л. І. 2945 

Павлюх О. Й. 2071 

Палагусинець Р. В. 878 

Паладян К. І. 3648 

Паламарчук Л. М. 1697 

Палєйчук М. М. 2894 

Палій І. О. 3461 

Паль О. М. 3686 

Палькевич Ю. С. 2999 

Палько Н. С. 3322 
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Пальчик А. О. 2758 

Пальчик І. М. 780 

Палюх О. О. 879 

Панасенко Є. В. 1836 

Панаско О. М. 39 

Панасюк Н. Л. 1698 

Панасюк О. М. 1988 

Панасюк Р. П. 3817 

Пангелов С. Б. 3496 

Пангелова М. Б. 3687 

Панков О. І. 3000 

Панталієнко П. В. 996 

Пантелєєва І. А. 3507 

Пантєлеєва Г. Г. 285 

Пантюхіна О. Ю. 3425 

Панфілова Г. Б. 359 

Панченко Д. І. 3519 

Панченко О. П. 825 

Панченко Т. В. 464 

Панчук А. П. 1699 

Паньковська Г. П. 1802 

Папп В. В. 800 

Паракуда О. В. 1178 

Парамонов Д. Ю. 2931 

Паращенко Л. І. 1280 

Паращич В. Я. 286 

Паращук Л. Я. 3342 

Парійчук- 

Брухаль Р. І. 478 

Паркулаб А. Г. 560 

Паршиков О. В. 2324 

Пасенюк О. М. 997 

Пасинович Т. Б. 2895 

Пасісниченко В. О. 2325 

Пасічинський І. (3606) 

Пасічний Д. А. 2651 

Пасічник А. В. 998 

Пасічник І. Я. 287 

Пасічник Т. О. 826 

Пастернак Б. Л. (3658) 

Пастернак Т. А. 3540 

Пастушенко А. О. 3753 

Пастушенко А. С. 3035 

Пасько Н. С. 3351 

Патенко Ю. Е. 2932 

Паулін О. М. 23 

Пахаревський Л. (3684) 

Пахненко О. М. 1378 

Пацалюк К. Г. 3497 

Пащенко В. В. 3818 

Пащетник О. Д. 1894 

Педан С. І. 20 

Пелагеша О. Г. 999 

Пен Чен 3688 

Пенчук І. Л. 221 

Пеньков В. І. 1700 

Перебойчук О. П. 2176 

Переверзєва А. В. 610 

Перегудов В. В. 2896 

Перегудов О. М. 2776 

Передало Х. С. 662 

Перекрест Ю. О. 2400 

Перекрестов І. С. 2809 

Перепелиця С. В. 2652 

Перес-Реверте А. (227) 

Перетятько О. В. 3143 

Перетятько Ю. М. 3210 

Періг В. М. 2810 

Перін В. О. 2363 

Перова С. В. 1701 

Перпері А. О. 108 

Перфілова О. Є. 1333 

Першаков В. М. 2917 

Першина К. С. 2401 

Першута В. В. 3116 

Петраков Я. В. 707 

Петрашко С. Я. 922 

Петренко В. В. 55 

Петренко В. Г. 2826 

Петренко М. Б. 1702 

Петренко О. В. 3323 

Петренко О. О. 2646 

Петренко Р. В. 2517 

Петренко С. М. 1837 

Петренко Т. В. 1703 

Петренюк Д. А. 1851 

Петрина В. О. 2518 

Петриченко О. О. 2262 

Петров П. В. 1233 

Петрова А. І. 3819 

Петрова А. Ю. 1857 

Петрова І. А. 1047 

Петрова Л. Є. 561 

Петрова О. В. 1781 

Петросян В. Г. 1114 

Петрошак О. Ю. 1115 

Петрункевич І. І. (3802) 

Петрушинець Л. В. 2851 

Печериця Ю. В. 173 

Пєтухова О. М. 3226 

Пивоваров Ю. А. 486 

Пилипенко Н. М. 360 

Пилипенко С. Г. 288 

Пилипенко С. М. 827 

Пилипенко Ю. П. 1234 

Пилипчук О. Ю. 361 

Пипка О. О. 1810 

Пиріг І. В. 1048 

Пиріг Я. І. 2937 

Писаренко В. В. 1000 

Письменна Н. О. 1704 

Письменна Т. В. 708 

Письменний Д. М. 2827 

Підгірна В. Н. 880 

Підлісецька І. О. 1895 

Підлісна Т. В. 1334 

Підмогильний В. (3677, 

 3694) 

Підоричева І. Ю. 781 

Пілецький Є. А. 393 

Пілсудський Ю. (3752) 

Пільгун Ю. В. 1928 

Пінчук О. П. 782 

Піонова О. М. 2402 

Пірогов М. В. 2177 

Пірус О. А. 1705 

Пісна Ю. В. 289 

Пісний Б. М. 828 

Пітик О. В. 3001 

Піцик Х. З. 1181 

Пласконіс Ю. Ю. 2326 

Плахотна Ю. М. 3324 

Плевачук Ю. О. 1965 

Плетенецька А. О. 1116 

Плосконос М. Ю. 56 

Плохіх В. В. 306 

Плугіна Ю. А. 783 

Плюта Л. В. 3101 

Побоча К. П. 709 

Повлін І. Е. 2178 

Поворозник А. М. 2364 

Поворознюк В. В. 2586 

Повстин О. В. 642 

Погарська В. В. 3309 
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Погонець І. О. 21 

Погорецький В. А. 3820 

Погорєлов О. В. 2601 

Погребицька Г. М. 1838 

Погребняк О. А. 1706 

Погрібна Н. М. 1235 

Погромський В. О. 3821 

Погуда Н. В. 784 

Погурельський О. С. 2811 

Подлісна О. В. 3325 

Подуст Ю. І. 3081 

Пожидаєв А. Є. 1335 

Поздєєв А. В. 2277 

Поздєєв С. В. 2263 

Позняк Т. А. 2132 

Познякова О. В. 785 

Позова Д. Д. 1191 

Покась В. П. 1387 

Покачалова А. Г. 923 

Покотило О. І. 1373 

Покотілов І. П. 174 

Полєхіна В. М. 1707 

Поливана Т. М. 856 

Поливода В. В. 3397 

Поліванова О. М. 924 

Поліщук Д. О. 1839 

Поліщук О. Г. 1962 

Полковниченко О. М. 1001 

Полонський Р. (3671) 

Полупаненко О. Г. 1708 

Полюхович Ю. Ю. 3754 

Поляков А. М. 3117 

Полякова А. Ю. 290 

Полякова Н. М. 1548 

Полякова О. С. 1002 

Поляничко А. О. 1420 

Полянко В. В. 1869 

Поляновська О. Р. 1461 

Понамарчук О. М. 1192 

Пономаренко А. М. 2248 

Пономаренко Є. Б. 3211 

Пономаренко Л. Г. 222 

Пономаренко М. М. 2780 

Пономаренко С. С. 3614 

Пономаренко Т. В. 2023 

Пономарьова І. В. 175 

Пономарьова С. О. 1932 

Пономарьова Т. В. 2962 

Попадюк І. Ю. 2946 

Попик А. І. 2327 

Попков В. В. 248 

Попов В. Ю. 249 

Попов М. М. 1421 

Попов С. М. 250 

Попова В. В. 2447 

Попова Г. Д. 1506 

Попова Н. В. 2284 

Попова Т. В. 2587 

Попович А. І. 1267 

Попович Н. Є. 1709 

Попович Н. І. 3370 

Пополов Д. В. 3307 

Порожняк О. О. 3270 

Пороховський Ю. В. 2852 

Портян М. О. 1710 

Посикалюк О. О. 925 

Пославська О. В. 2519 

Посмітна В. В. 3615 

Посохова Л. Ю. 3770 

Постніков В. С. 562 

Постой Р. В. 3118 

Постоялкін С. В. 2179 

Посудієвська О. Р. 3638 

Потапенко Л. В. 3639 

Потапчук Ю. В. 3102 

Потоцька О. В. 3462 

Потужній О. П. 384 

Похильчук І. О. 2870 

Починок К. Б. 1003 

Почтовий М. М. 904 

Правдюк В. М. 1254 

Пранік Н. Б. 2520 

Працюк Б. Б. 2777 

Предій Ю. Д. 3541 

Приварникова І. Ю. 3271 

Пригоцький В. А. 1004 

Придюк В. М. 2963 

Приз А. М. 1901 

Примаченко Н. М. 1711 

Приполова Л. І. 1005 

Приступа О. Д. 1896 

Притула В. П. 2448 

Притула Т. М. 857 

Приходько А. А. 1336 

Приходько О. Б. 2264 

Приходько Р. В. 1337 

Пришляк Г. Я. 1006 

Прищенко О. М. 176 

Пріпутніков О. А. 829 

Проданова Л. В. 801 

Проданчук Г. М. 2349 

Продеус А. М. 2781 

Прозар М. В. 1462 

Прокопенко А. І. 1564 

Прокопенко В. Л. 434 

Прокопенко О. В. 2897 

Прокопов Д. Є. 888 

Прокопович О. А. 2403 

Прокопюк О. М. 2898 

Пролигіна О. В. 2257 

Просалова Я. В. 3520 

Проскурін Д. П. 1822 

Проскуріна М. О. 563 

Проскуріна Н. М. 3183 

Протасов І. В. 177 

Протасов С. Ю. 57 

Прохоровська С. А. 611 

Процак В. В. 2647 

Процевський В. О. 1220 

Проценко Н. М. 3002 

Проценко О. В. 473 

Процик В. М. 1374 

Процик Ю. С. 1840 

Процишен М. В. 1007 

Процких О. Ю. 1008 

Процько Г. І. 1117 

Процюк Н. І. 1009 

Процюк С. Л. 1338 

Пру Е. (3641) 

Прус Н. В. 3272 

Прус Ю. О. 643 

Пряничникова О. О. 1870 

Пузак О. А. 2328 

Пузиренко О. Ю. 40 

Пуришева В. Ю. 2551 

Пустолякова Л. М. 1507 

Пустяк О. В. 3212 

Пучков А. О. 211 

Пучков В. А. 2691 

Пушкін О. (3659) 

Пшенична О. С. 1712 

П'ятигорець Г. С. 786 

П'ятницька Т. В. 2217 

П'ятничук Д. В. 3498 
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Рабик М. В. 2102 

Рабійчук С. О. 1508 

Рабош Р. В. 1989 

Равлик І. О. 487 

Равлюк В. В. 1339 

Радванський А. І. 1713 

Радзівіл К. С. 1010 

Радул В. О. 2899 

Радчук О. В. 3542 

Райтер П. М. 2714 

Рак Л. І. 2372 

Рак О. О. 2180 

Ракіпов І. М. 2050 

Ралько І. М. 362 

Рамі Таліб Мутшер  

Мутшер 2588 

Расцвєтаєв В. О. 2908 

Расюк А. О. 1118 

Ратушнюк А. В. 2621 

Ребеш А. П. 1902 

Ребрик Ю. С. 178 

Ревенко Т. В. 1340 

Ревін К. І. 1211 

Редченко В. П. 2918 

Редькіна А. В. 2024 

Резникова Н. В. 363 

Резнікова О. С. 802 

Резніченко В. В. 2039 

Резніченко Ю. С. 109 

Ремез Н. Д. 1714 

Рендюк Т. Г. 3771 

Репетацька Г. С. 1858 

Репетій С. Т. 364 

Репешко П. І. 905 

Решевська К. С. 1990 

Решетова І. А. 1715 

Рзаєв Г. І. 179 

Рибалка Г. Г. 458 

Рибачок І. О. 3822 

Рибчак О. С. 564 

Рибчинська З. Б. 3689 

Рибянцев А. А. 1119 

Ривак П. М. 3161 

Ривак Т. Б. 2329 

Рижкова М. С. 1422 

Рижук Ю. М. 1011 

Римар О. Г. 710 

Римарчук О. В. 1120 

Рихлюк С. В. 2062 

Різак Г. В. 2330 

Робак В. І. 2521 

Рогальська В. В. 1121 

Роганова Г. О. 3273 

Рогова Н. В. 3326 

Рогова О. Г. 1423 

Роговенко О. В. 1255 

Роговий І. С. 3327 

Рогозін І. В. 2964 

Родіна В. В. 1161 

Родніченко А. Є. 2243 

Родчин З. Я. 3690 

Рожанська Н. В. 435 

Рожков С. О. 3376 

Рожнова Т. Є. 180 

Рожок А. І. 2103 

Розлуцька А. Б. 488 

Розумна Т. С. 1716 

Роїк О. М. 2331 

Ролік І. Л. 1803 

Ромаданова О. І. 2555 

Ромадін С. В. 220 

Романенко Д. Є. 3398 

Романенко М. О. 181 

Романенко О. О. 2404 

Романинець М. Р. 906 

Романова В. С. 436 

Романова Г. М. 1565 

Романова О. О. 2692 

Романович С. М. 1170 

Романоф Н. О. 1549 

Романьков І. О. 2218 

Романюга Н. В. 3543 

Романюк Л. І. 2226 

Романюк О. В. 110 

Романюк Р. М. 233 

Романюк Ю. В. 1717 

Ромат Т. Є. 1341 

Ромащенко К. М. 787 

Російський П. В. 2522 

Россіхіна О. Є. 858 

Россолов О. В. 3178 

Ротарева І. В. 291 

Рощина Л. О. 2653 

Рубан Л. М. 1424 

Руда В. В. 504 

Руда Р. В. 1379 

Руда Т. П. 565 

Рудавка Н. В. 566 

Руденко М. М. 3003 

Руденко Н. В. 1718 

Руденко О. С. 2721 

Руденко Р. В. 2051 

Руденко С. В. 119 

Рудика Н. М. 3707 

Рудік Н. М. 1342 

Рудко В. В. 2828 

Руднєв В. А. 2003 

Рудницький М. (3635) 

Рудь В. О. 2668 

Руколайніна І. Є. 1012 

Русакова Н. Є. 82 

Русанов Г. Г. 1550 

Русиняк М. О. 3144 

Руссіян С. А. 2900 

Рустемов О. Д. 3628 

Русул О. В. 292 

Рутило М. І. 2947 

Рюль В. О. 437 

Рябінін- 

Скляревський О. О. (3793) 

Рябіченко А. В. 3399 

Рябко К. О. 2759 

Рябой Ю. О. 489 

Рябченко В. Г. 1463 

Рябчук О. С. 1122 

Рябчун Т. С. 788 

Рязанцева О. Ю. 365 

Саване С. М. 1343 

Савельєв В. В. 789 

Савенок Д. В. 2965 

Савич В. О. 459 

Савін С. Ю. 612 

Савка І. Я. 1841 

Савків У. С. 567 

Савон О. Л. 2693 

Савотченко А. В. 2244 

Савочка А. М. 3823 

Саврасов М. В. 366 

Савченко В. А. 1933 

Савченко В. В. 2760 

Савченко Г. І. 1256 

Савченко Л. А. 3036 

Савченко О. А. 2761 

Савченко С. С. 1344 
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Савчин Г. М. 1425 

Савчук В. В. 1823 

Савчук І. М. 3119 

Савчук Т. В. 644 

Садикова Л. В. 3651 

Садовий В. І. 2405 

Саєнко Т. В. 1566 

Саїд Е. (3639) 

Сайко В. Г. 2782 

Сайпанова А. О. 3733 

Сайчук В. С. 613 

Сак А. Є. 2219 

Сакаджи К. Б. 1257 

Саковець С. П. 3691 

Сакович О. О. 2406 

Саковська О. М. 790 

Сакрієр О. Л. 490 

Салівон О. В. 1719 

Салій І. В. 2916 

Саліонович Л. М. 3692 

Салмаш І. М. 3352 

Салтикова Г. В. 711 

Сальнікова Н. В. 3734 

Салюк М. А. 385 

Салютін Р. В. 2648 

Самаріна С. І. 1464 

Самбург Я. Ю. 2407 

Самер Мохамед  

Мустафа Аввад 2812 

Самойлов Д. (3659) 

Самойлов О. М. 3720 

Самсоні- 

Тодоров О. О. 2948 

Самчук В. П. 1817 

Самчук У. (3687) 

Сандига Л. О. 3544 

Санченко А. Ю. 1782 

Сапачук Ю. М. 568 

Сапін О. В. 1123 

Сапожніков В. Б. 712 

Сапожнікова Н. Ю. 3328 

Саравас В. Є. 2762 

Сараєва О. В. 3824 

Саркісова Т. Б. 1258 

Сартр Ж.-П. (282) 

Сатін І. В. 2949 

Саунін Р. Д. 1013 

Саух І. В. 3213 

Сахневич І. А. 1720 

Сахневич Л. В. 791 

Сахно А. П. 1345 

Сачко О. В. 1124 

Сверстюк Є. (230) 

Светлічний Ю. В. 1236 

Свид І. В. 2813 

Свинаренко Д. М. 1818 

Свиридов І. І. 713 

Свиридова Л. В. 1125 

Свистун І. П. 1237 

Свінціцький Е. М. 1193 

Свірень М. О. 3015 

Свіржевська Є. Л. 3149 

Свірський В. С. 714 

Світайло С. В. 1721 

Світличний О. О. 1126 

Світличний О. П. 934 

Северіна Т. М. 1722 

Северінова О. Б. 479 

Сегеда С. О. 1804 

Седих К. В. 307 

Секрет І. В. 1567 

Селезньова І. Б. 2561 

Селіванов В. В. 2541 

Семелюк Р. М. 3657 

Семененко А. І. 2365 

Семенець О. С. 1268 

Семенішина К. О. 2052 

Семенков Є. О. 1127 

Семенов Д. Д. 3755 

Семенова Л. Ю. 792 

Семенова Н. І. 1465 

Семенчук Т. Б. 830 

Семенюк І. В. 293 

Семенюк С. А. 1842 

Семіног О. О. 1014 

Семчук О. Ю. 1937 

Семяшкіна А. О. 3082 

Сендерович Г. А. 2729 

Сенецький О. В. 2722 

Сенчук І. І. 1346 

Сеньків О. І. 1128 

Сенькович О. Р. 3616 

Серант О. В. 1897 

Сербова Ю. М. 2950 

Серга С. В. 2104 

Сергеєв М. В. 3756 

Сергєєв С. Г. 1884 

Сергієнко В. В. 22 

Сергієнко С. М. 645 

Сергієнко Я. В. 505 

Сердюк Г. О. 2025 

Сєвідова І. О. 3004 

Сєгал Н. О. 3577 

Сєргєєва В. В. 2635 

Сєргєєва О. В. 1723 

Сєроух О. Г. 2220 

Сивопляс Ю. В. 182 

Сидоренко А. В. 2072 

Сидоренко М. В. 1165 

Сидоренко О. Б. 367 

Сидоренко П. В. 1347 

Сидорук С. М. 1914 

Сидорчук Л. А. 1568 

Сидорчук О. І. 1015 

Силаєва А. А. 2094 

Силко Є. М. 1426 

Симоненко В. (3696) 

Симонов С. І. 3432 

Синиця А. М. 1016 

Синиця І. О. (1403) 

Синичич Г. В. 3693 

Синкевич Н. Т. 3463 

Синкова К. В. 831 

Сисоєва Є. С. 3545 

Сисун Л. А. 2622 

Ситенька О. В. 3546 

Ситник Д. О. 1871 

Ситник К. О. 2408 

Сич Т. В. 1466 

Сичевська Н. С. 1551 

Сичук М. М. 1129 

Сідельніков С. І. (3733) 

Сікорська Т. А. 2332 

Сілецький Р. Б. 1773 

Сімчук С. Р. 2095 

Сіра О. В. 24 

Сірий С. А. 2053 

Сірік І. П. 183 

Сіріченко Л. Б. 3757 

Сіроштан А. А. 3049 

Сірук Ю. В. 2983 

Сіщук Н. М. 2984 

Скавронська І. В. 881 

Скаженик М. В. 3464 
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Скакун Р. Л. 394 

Сквирський О. В. 2333 

Скворцова І. Г. 2589 

Скиба В. М. 3162 

Скицюк А. С. 2623 

Склепович М. В. 859 

Скляр В. В. 3377 

Скляр В. О. 2853 

Скляр І. О. 3694 

Скляр М. М. 1259 

Скобська О. Є. 2602 

Сковорода Г. (268) 

Сковронська А. О. 2624 

Сколотій І. В. 3005 

Скорик О. О. 3274 

Скорнякова Ю. Б. 3275 

Скороходова Н. О. 2421 

Скороходько Ю. С. 3640 

Скотнікова Л. В. 2366 

Скриль В. В. 646 

Скрипник О. В. 1182 

Скрипнюк В. М. 935 

Скрипчук П. М. 519 

Скубак О. М. 3400 

Скупейко В. В. 3276 

Слабко В. М. 1724 

Слабчук Т. А. 460 

Славкова А. А. 715 

Славна О. В. 1017 

Слепян Е. В. 569 

Сліпанський А. М. (3) 

Сліпенчук Г. В. 184 

Слободинська Т. С. 3583 

Слободянюк С. О. 1171 

Слюніна О. В. 3617 

Слюсар К. С. 907 

Слюсаренко М. А. 1725 

Слюсарчук В. В. 1467 

Смачило І. І. 185 

Смашна О. Є. 2636 

Смеляков К. С. 85 

Сметана С. М. 2901 

Сметанін С. О. 2966 

Смирнов І. В. 2838 

Смирнова А. В. 1130 

Смирнова Т. В. 3825 

Смірнов Ю. Б. 1898 

Смоліна А. М. 2409 

Смоліна В. В. 3758 

Смоляник К. Ю. 2410 

Снєгін О. В. 570 

Сніжко О. А. 2710 

Снурнікова О. В. 2040 

Собечко О. Р. 3721 

Собко В. М. 2133 

Соболєв Д. В. 882 

Соболь О. І. 1131 

Совва С. М. 1726 

Сойка Л. Д. 2041 

Сокіл Г. П. 3584 

Сокол Т. Г. 1552 

Соколик О. П. 2637 

Соколова Л. В. 2285 

Соколовська Л. А. 1727 

Сокрута К. Ю. 3658 

Сокур І. О. 3578 

Солеіман А. 2334 

Солнцева Н. В. 3277 

Солобай П. А. 3427 

Соловей В. В. 1728 

Соловей О. О. 1132 

Соловйов С. О. 2335 

Соловйова А. С. 461 

Соловйова О. А. 571 

Соловйова О. М. 860 

Солов'ян Ю. О. 663 

Сологуб В. Д. 1729 

Сологуб О. М. 186 

Солодяк Л. Й. 2054 

Солодянкін О. С. 2134 

Соломонюк Н. С. 2967 

Солоніна О. П. 1133 

Солошенко- 

Задніпровська Н. К.  3659 

Солтик С. М. 2523 

Сопко О. І. 3445 

Сопровський О. (3655) 

Сорока А. П. 1958 

Сорока К. О. 3278 

Сорока М. П. 1281 

Сорокін О. Ю. 2814 

Сорочинський Б. В. 2109 

Сорочишин М. В. 1238 

Соснін М. Д. 2562 

Сотников А. В. 3547 

Сотніков Д. Д. 2625 

Сошнікова О. М. 294 

Спанатій О. С. 3163 

Спектор О. М. 1212 

Спіліоті О. В. 1730 

Спіцина Т. Л. 3120 

Спринчук С. В. 368 

Ставицький С. О. 2590 

Ставінський В. А. 1134 

Стаднік О. В. 1731 

Станевич І. М. 1509 

Станкевич О. І. 926 

Станкевич О. М. 2711 

Станкевич Т. В. 2258 

Старик Р. Я. 187 

Старкова Г. В. 215 

Старокожко О. М. 1732 

Старчук О. В. 1239 

Стасюк Т. В. 2563 

Стафф Л. (3702) 

Стаханська О. О. 1733 

Стаценко О. В. 2763 

Сташкіна А. Ф. 6 

Стеблюк Н. Ф. 1348 

Стельмах О. А. 832 

Степан Б. Т. 2524 

Степанов В. Ю. 1282 

Степанов Д. В. 3329 

Степанов Д. М. 3401 

Степанова Л. В. 572 

Степанова Н. М. 438 

Степановічус О. М. 2694 

Степанченко В. М. 3093 

Стефанишин О. І. 2902 

Стефанова О. А. 1349 

Стеценко В. В. 861 

Стеценко Н. С. 908 

Стеців Ю. А. 647 

Стецюк В. І. 2815 

Стецюк Н. М. 3759 

Стешенко М. М. 2245 

Стовбан М. П. 2436 

Стоєва Т. В. 2556 

Стокалюк О. В. 1805 

Столбовий В. О. 2854 

Столбченко О. В. 2909 

Столяр Д. Б. 2221 

Столярчук В. П. 1934 

Столярчук О. А. 369 
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Стопакевич А. О. 3402 

Сторчак Н. А. 1135 

Страхова С. В. 1136 

Стрельченко О. С. 2626 

Стременюк О.  2411 

Стремоухов О. О. 2336 

Стригуль Л. С. 3279 

Стріченко С. М. 2855 

Стрішенець Н. В. 216 

Строкань А. М. 2591 

Строкань В. І. 1350 

Струк О. А. 2337 

Стрюцький О. В. 2026 

Ступницька С. А. 2592 

Ступнік М. І. 2884 

Ступчук С. М. 883 

Стус В. (3691) 

Субтельна І. Ю. 2338 

Суворов В. В. 716 

Судакова І. Є. 1553 

Судоргін М. Г. 648 

Судхір Дхакре 2350 

Сукайло М. В. 3050 

Сулацкова О. Ф. 295 

Сулима М. О. 3214 

Сульська Ю. В. 2525 

Сунічук С. В. 1910 

Сунь Юймінь 3579 

Супричов О. В. 1468 

Супрун О. М. 735 

Сурганова Ю. О. 474 

Суровцова Н. (3701) 

Сусловець А. О. 1018 

Сухацький Р. П. 3826 

Суховуха С. М. 3130 

Суходубов Д. В. 1213 

Сухонос С. Л. 1380 

Сухотін А. С. 3051 

Сушенцева Л. Л. 1537 

Сушко З. С. 3695 

Сяська О. В. 3280 

Таама Аль Атабі  

Аяд Хаяві 1734 

Табакова Г. І. 3633 

Таборанський С. П. 3760 

Тадеєв П. О. 1516 

Таланін В. І. 2059 

Танцура Л. М. 2603 

Танцура П. Ю. 2654 

Танцюра М. Ю. 833 

Таран В. В. 2933 

Таран В. М. 58 

Таран О. М. 3403 

Таран С. О. 2951 

Тараненко В. Є. 717 

Тараненко О. В. 3548 

Тарасенко О. І. 2055 

Тарасов М. І. 1915 

Тарасова В. В. 1735 

Тарнавський О. С. 1911 

Тарнавський Р. Б. 1783 

Тарнопольський Є. А. 

 1899 

Тартаківська О. В. 1938 

Татарин А. Б. 491 

Татарінов В. В. 573 

Татарський П. Ф. 2105 

Татузян Є. Г. 2552 

Татулич І. Ю. 1214 

Ташкова Ю. К. 439 

Твердохліб О. В. 2106 

Телішевська М. Ю. 2412 

Темник І. О. 884 

Терехова С. І. 3508 

Терешкевич І. С. 2526 

Терещенко К. В. 370 

Терещенко Ю. В. 1137 

Терновський В. О. 3006 

Теряник О. А. 649 

Тесленко Т. В. 188 

Теслюк В. В. 2200 

Тимко Ю. Г. 1736 

Тимофєєв С. П. 1351 

Тимоць М. В. 650 

Тимошик- 

Сударикова А. М. 234 

Тимощук В. М. 2723 

Тимощук О. В. 2527 

Тимчак М. В. 1381 

Тимченко А. М. 1194 

Тимченко І. М. 2339 

Тиньянова І. І. 2724 

Тисячна Ю. С. 189 

Титаренко М. О. 235 

Титарчук А. О. 3378 

Титенко Л. В. 3215 

Титко Р. 1806 

Тихоненко Н. І. 2340 

Тихоненко Ю. М. 3827 

Тицький С. І. 3828 

Тищенко В. О. 1352, 3499 

Тієкура І. 41 

Тімашов В. О. 1019 

Тімченко О. П. 251 

Тірон- 

Воробйова Н. Б. 2259 

Тішкін С. С. 2778 

Ткаль Я. С. 3007 

Ткач А. Ю. 718 

Ткач Г. Ф. 2571 

Ткач О. П. 1991 

Ткач Ю. С. 3465 

Ткаченко А. В. 927 

Ткаченко А. О. 1195 

Ткаченко В. В. 719 

Ткаченко Г. В. 1912, 3549 

Ткаченко Д. А. 3696 

Ткаченко Л. М. 1737 

Ткаченко Н. В. 371 

Ткаченко О. В. 1872 

Ткачов С. Ю. 1992 

Ткачова А. В. 3281 

Ткачова О. К. 1353 

Ткачук А. П. 1020 

Ткачук В. Є. 1138 

Ткачук В. І. 803 

Ткачук В. П. 3052 

Ткачук І. І. 190 

Ткачук О. В. 2604 

Ткачук Ю. М. 3353 

Ткешелашвілі М. Л. 191 

Тоба М. В. 308 

Тобілевич І. К.  

(Карпенко-Карий І.) (3683) 

Товканець О. С. 1554 

Товт Б. М. 2968 

Товт Т. Й. 574 

Товчигречка Л. В. 1738 

Тодосейчук Г. С. 720 

Тойнбі А. (262) 

Токарєв Г. М. 1021 

Толков О. С. 1739 

Толочко А. О. 793 

Толстанов О. К. 2265 
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Толстікова О. В. 71 

Толубко О. В. 885 

Толуб'як В. С. 1283 

Тома Н. М. 3618 

Томах Є. О. 3053 

Томашевський Р. С. 2367 

Томілова Н. О. 3216 

Томчук І. О. 1139 

Тонковид Т. В. 575 

Тополенко Т. А. 2222 

Тополов Є. В. 309 

Торбас О. М. 1354 

Торган М. М. 1740 

Торкайло Ю. С. 1022 

Тоценко Ж. М. 3829 

Тракоша Ю. Ю. 1741 

Трач- 

Росоловська С. В. 2223 

Трегубенко О. М. 1437 

Трепач А. О. 3083 

Третьякова С. О. 3084 

Третьякова Т. М. 1510 

Третяк Д. Д. 721 

Третяк О. А. 2413 

Трещова О. Р. 1023 

Тригуб А. Ю. 1024 

Тригуба І. Л. 3094 

Трикоз С. В. 1533 

Триндюк Ю. С. 2564 

Трипольська М. І. 1196 

Трифонов В. Ю. 2351 

Трібрат М. І. 42 

Тріфан О. М. 3500 

Трофименко О. О. 1355 

Трохименко В. З. 3121 

Троценко Н. Є. 1427 

Троценко О. Я. 1742 

Троян І. В. 475 

Троян І. М. 1025 

Трояновська О. О. 2414 

Трубачев А. С. 2764 

Трубей О. М. 862 

Трунова С. В. 2373 

Труфанова А. В. 2969 

Труфен А. О. 3217 

Трухан А. Я. 1215 

Трухан О. Ф. 1511 

Труш Н. І. 3008 

Туляков В. О. 2286 

Тунтуєва С. В. 1428 

Тупкало І. С. 1843 

Тур О. М. 576 

Тургенєв І. С. (3649, 

 3652) 

Турелик М. П. 2027 

Туржанська О. С. 1743 

Туриця Ю. О. 2871 

Туришева О. О. 3563 

Туркевич О. В. 3619 

Турньє М. (3646) 

Турчак В. В. 192 

Турченюк К. В. 2056 

Турчин А. Б. 1026 

Турчиняк М. К. 3330 

Тухватулліна О. С. 3830 

Тучак О. І. 2542 

Тучковська І. І. 193 

Тюльпінов Д. О. 2278 

Тюнін В. О. 1140 

Тюрін В. С. 3404 

Тюріна Д. М. 1744 

Тютюнник Д. М. 1903 

Тян Є. Р. 194 

У Лінцао 3466 

Уайльд О. (3638) 

Удалова О. Ю. 1745 

Удовиченко К. М. 3069 

Удовиченко С. М. 7 

Удовіченко Г. М. 1746 

Удуд І. Р. 577 

Українка Л. (3664) 

Уліцька О. О. 3405 

Уліщенко В. В. 1438 

Улько Є. М. 3009 

Ульяницька Н. С. 195 

Ульяніч І. В. 372 

Улянич Ю. В. 3282 

Улянченко О. М. 3660 

Уманець І. М. 3416 

Уманський К. С. 2593 

Усачик Н. М. 1747 

Усенко Є. Л. 2135 

Устенко І. А. 3331 

Ушкова Ю. Ф. 2136 

Фабіянська В. Ю. 3218 

Файст В. Л. 2970 

Фаловська І. Д. 196 

Фаріна Я. О. 440 

Фартушна О. Є. 2627 

Фартушна Ю. В. 2028 

Фартушняк С. Ю. 506 

Фаст О. Л. 1748 

Фастовець О. О. 2449 

Фатєєв О. М. 2725 

Федевич О. М. 1027 

Федорак В. М. 2528 

Федорак Н. Д. 3831 

Федоренко Є. О. 3501 

Федоренко Л. В. 3564 

Федоришин Є. П. 236 

Федоров П. М. 1885 

Федоров С. В. 2073 

Федорова О. В. 3550 

Федорчук О. В. 1356 

Федотова-Півень І. М. 59 

Федчишин Р. А. 83 

Федькович Ю. (3662, 

 3680) 

Федяй А. В. 2779 

Фендьо О. М. 2836 

Фершал М. В. 2004 

Фесенко В. І. 928 

Фесун Г. С. 492 

Фещенко Г. В. 1749 

Филиппова О. В. 2638 

Филипчак І. (1425) 

Фік Л. О. 2415 

Філак Я. Ф. 2529 

Філатова О. О. 3551 

Філашкін В. С. 1141 

Філіпп І. Ю. 1240 

Філіппенко І. В. 72 

Фіялка С. Б. 3164 

Фокін А. В. 3062 

Фокіна Н. О. 1357 

Фокша Л. В. 1197 

Фоменко Н. А. 1388 

Фомич М. В. 373 

Фоміна Н. С. 2341 

Фомічов К. С. 1142 

Фощій М. М. 2084 

Фрадинська А. П. 374 

Франко І. Я. (3670, 3675, 

 3688, 3692-93) 
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Франчук В. І. 655 

Фрич Н. І. 2342 

Фролов М. О. 3772 

Фролова І. В. 2628 

Фрондзей Я. Р. 441 

Фурман Т. Ю. 1750 

Фурса С. Г. 2765 

Фурсикова Т. В. 1751 

Фурсін О. О. 1358 

Фурсов І. В. 2279 

Фуштей О. В. 1752 

Хавар Ю. С. 651 

Хагерізаде Рудан  

Мейсам 2882 

Хайдер Хатхут 1143 

Хайчао В. 1359 

Хайчевська Т. М. 3568 

Халайджі В. В. 2856 

Халатур С. М. 886 

Халімов Г. З. 45 

Хапіна О. В. 3552 

Харкевич Ю. О. 2198 

Харченко А. В. 3832 

Харчишина О. В. 736 

Хасевич Н. (3443) 

Хассан Саді Ібрахім 2829 

Хвесик Ю. М. 520 

Хворостянкіна А. В. 909 

Хижняк Н. С. 3569 

Хитряк О. І. 2726 

Хімка С. М. 3103 

Хлипало О. В. 3565 

Ходак Т. М. 910 
Хоєцький П. Б. 3151 
Холоменюк В. А. 1844 
Холостенко Ю. В. 1753 
Холт Дж. (1424) 
Хоменко В. В. 1754 
Хоменко Л. Г. 1993 
Хоменко О. В. 1469 
Хомич А. В. 3037 
Хомова О. М. 3697 
Хопта Р. М. 2530 
Хортюк О. В. 1166 
Хохлова І. В. 1028 
Хохлова Л. А. 1470 
Хоцкіна В. Б. 32 
Храпенко О. О. 1216 
Храпливий Є. (3807) 

Хребтань О. Б. 3371 
Хрипко І. В. 3502 
Хромов А. В. 3833 
Хромов О. В. 2857 
Хрущак С. В. 2816 
Хуан Їн 1755 
Худенко А. В. 310 
Худяков О. Ю. 3354 
Царенок А. В. 296 
Цвір Ж. А. 1845 
Целих О. С. 1756 
Центило Л. В. 3085 
Цепенюк Т. О. 3553 
Церклевич В. С. 1757 
Цесельська Т. В. 3372 
Цзян Хепін 1758 
Циба В. М. 297 
Циба М. Ю. 2416 
Цибін О. С. 578 
Цибуля Є. І. 3355 
Цикун Т. В. 2181 
Цимбал К. Д. 442 
Цимбал О. І. 584 
Цинь Тянь 3467 
Цирульнікова В. В. 3332 
Циховська Е. Д. 3702 
Ціцька Н. Є. 3283 
Цой Т. В. 298 
Цокур Є. Г. 465 
Цоцко Л. І. 2085 
Цуканова Г. О. 237 
Чабанюк Н. І. 375 
Чайка В. О. 1144 

Чайка Ю. М. 579 

Чайковський О. (3451) 

Чальцев М. М. 2861 

Чаплигіна О. В. 652 

Чаплинська Ю. А. 1029 

Чебан В. І. 1030 

Чебенко Ю. М. 2903 

Чевела Г. О. 722 

Чекалова А. О. 2565 

Чекмишев О. В. 223 

Челенко Ю. В. 863 

Челін Н. В. 2343 

Челпан Р. В. 911 

Челядин В. Л. 2029 

Чемерис І. В. 493 

Чепак В. В. 402 

Чепурда Г. М. 3641 

Чепурна Т. Б. 2074 

Черваков О. В. 2006 

Червинська Н. В. 3468 

Червінська Т. М. 2766 

Черевко В. Д. 3010 

Черевко І. В. 3011 

Чередніченко А. І. 2594 

Черемисінова А. О. 3300 

Черепаха О. Л. 2246 

Чериця Н. Ю. 3012 

Черкасов С. С. 3761 

Черкасова К. Т. 3420 

Черкашина В. В. 2767 

Черкашина В. Ю. 3333 

Черкашина О. В. 3483 

Чермних С. В. 2669 

Чернадчук Т. О. 1031 

Чернета Т. О. 3469 

Чернетченко В. В. 1032 

Чернецький І. С. 1471 

Чернєга О. А. 1759 

Черних І. О. 1760 

Чернишев М. М. 3406 

Чернишенко О. Я. 3122 

Чернишенко П. В. 3054 

Чернишова Є. О. 3095 

Чернігівська С. А. 3503 

Чернік С. Д. 3735 

Чернобривець В. О. 580 

Черногуз А. Ф. 1260 

Чернявський К. В. 3433 

Чернятін А. С. 1360 

Четверик О. М. 3086 

Чехов А. П. (3657) 

Чечель О. М. 1284 

Чечельницька К. С. 3434 

Чжан Яньфен 1761 

Чжу Юаньюань 3470 

Чибирак С. В. 1784 

Чибісов Ю. В. 3179 

Чижевський Д. (3650) 

Чимирис С. В. 723 

Чирва О. С. 1900 

Чирка Д. М. 3219 

Чиркіна М. А. 3343 

Чистякова І. А. 1512 

Чистякова І. О. 1247 
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Чік Л. В. 3698 

Чілікіна Т. В. 1859 

Чобіток В. І. 3284 

Чорна А. М. 197 

Чорна Л. Б. 2107 

Чорний А. В. 581 

Чорнобиль І. Є. 1361 

Чорноіван Н. Г. 2287 

Чорномидз І. Б. 2437 

Чуб І. А. 1876 

Чуб Ю. В. 3285 

Чубенко А. Г. 936 

Чубка М. Б. 2344 

Чудовська І. А. 403 

Чуйко М. М. 3334 

Чуланова Г. В. 3554 

Чумак В. В. 1033 

Чумаченко І. Є. 1269 

Чупринка Г. (3700) 

Чурносов А. П. 2712 

Чурсін В. П. 1362 

Чурсін М. М. 1569 

Шабельніков В. І. 3773 

Шаванова К. Є. 2108 

Шавкун Г. П. 3286 

Шаганенко В. С. 3108 

Шагін Муса Салех  

Махмуд 3426 

Шайнер Г. І. 1429 

Шакір І. 2417 

Шалацька Г. М. 3699 

Шалілех Шахріяр 2768 

Шаманська О. І. 198 

Шаповал Н. О. 1935 

Шаповал О. А. 1762 

Шаповал О. В. 2057 

Шаповалов С. О. 2116 

Шаповалов Ю. І. 2730 

Шапоренко М. М. 1034 

Шапошников К. С. 737 

Шара Є. А. 653 

Шаравара Т. О. 3723 

Шарапов І. В. 2531 

Шаргородська Н. В. 1145 

Шаркань В. В. 3620 

Шастко І. М. 376 

Шаталович І. В. 299 

Шатило Ю. В. 2438 

Шатіхін В. Є. 2971 

Шатковська К. В. 1846 

Шахно С. М. 1862 

Шахновська І. І. 3555 

Шацька О. П. 1763 

Шацький С. Т. (1447) 

Шаюк О. Я. 377 

Швабу Ю. І. 724 

Шведчикова І. О. 2872 

Швець О. А. 1764 

Швець О. П. 3038 

Швець Ю. В. 1035 

Швидя В. О. 3039 

Шевелев К. Є. 1241 

Шевель А. О. 300 

Шевель Н. О. 3700 

Шевєлєва В. Л. 2566 

Шевніна Л. Є. 1765 

Шевченко Б. О. 834 

Шевченко Г. М. 301 

Шевченко Л. В. 1036 

Шевченко Н. В. 2972 

Шевченко Н. І. 1430 

Шевченко О. А. 1242 

Шевченко О. В. 1146 

Шевченко О. О. 3055 

Шевченко О. С. 1963 

Шевченко Т. Г. (3587) 

Шевчик В. І. 2662 

Шевчук Б. Л. 2532 

Шевчук В. (3613) 

Шевчук В. В. 1785 

Шевчук Г. Ю. 2137 

Шевчук О. О. 2567 

Шевчук О. Ф. 1959 

Шевчук Ю. В. 1363 

Шейко М. М. 2873 

Шейко О. А. 2138 

Шейко С. О. 2374 

Шейко Т. В. 3335 

Шекк П. В. 3152 

Шелер М. (264) 

Шелест Б. О. 2568 

Шелест Г. В. 507 

Шелестов О. М. 494 

Шелестова Л. П. 2670 

Шелягова Г. О. 1472 

Шемякін О. В. 1037 

Шепельська В. Д. 1847 

Шепетко Ю. М. 1555 

Шеремет Л. А. 1766 

Шеріф Вассеф 2695 

Шеріф Сархан 3504 

Шерстобоєв В. В. 443 

Шершньов С. А. 3301 

Шестопалов С. В. 2817 

Шешпарі А. 3435 

Шибіріна С. О. 444 

Шибко О. М. 2182 

Шиделко А. В. 445 

Шийко А. А. 3736 

Шилаєв П. С. 3180 

Шимко Л. С. 3040 

Шимко О. В. 3834 

Шимкович О. Д. 2199 

Шингера Н. Я. 1882 

Шиндер О. І. 2183 

Шинкаренко І. В. 887 

Шинкаренко О. Є. 446 

Шипунов В. Г. 2595 

Ширант А. А. 1248 

Шихман Н. В. 3096 

Шихуцькі (рід) (3725) 

Шишкін А. Є. 2713 

Шишлевська О. В. 1473 

Шишова О. М. 378 

Шиян Д. В. 2985, 3722 

Шкваріна Т. М. 1570 

Шкіль М. В. 1038 

Шкільнюк Н. М. 2663 

Шкробанець І. Д. 2266 

Шкуропат В. М. 2655 

Шкурупій Г. (3665) 

Шлеймович М. Й. 3762 

Шліхтер О. (3818) 

Шльонська О. О. 379 

Шмандровський Л. Є. 

 2904 

Шманько О. В. 2596 

Шматова Ю. О. 1039 

Шматько Т. Ю. 3344 

Шмикова О. В. 2696 

Шнайдер С. А. 2450 

Шовган Ю. А. 2184 

Шовкопляс О. В. 3041 

Шопіна І. М. 937 
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Шостак А. В. 1890 

Шостакович Д. (3450-51) 

Шпак Д. О. 3835 

Шпак С. О. 2533 

Шпак Т. М. 3056 

Шпарик О. М. 1431 

Шпекторенко І. В. 1285 

Шпенов Д. Ю. 1040 

Шпет Ґ. (264) 

Шпилька О. О. 2818 

Шпирко В. В. 582 

Шпонька О. В. 2697 

Шрам В. В. 1848 

Шрам О. А. 2858 

Шталь Т. В. 3227 

Штангрет А. М. 120 

Штанов Ю. В. 1961 

Штелик С. П. 1217 

Штельмах Г. Б. 1571 

Штохман Л. М. 3634 

Шубін С. П. 451 

Шувар Б. І. 794 

Шукатко В. В. 1382 

Шулаєва Ю. Є. 795 

Шулевська О. Б. 725 

Шулик А. Г. 3446 

Шуліченко Н. В. 654 

Шуліченко Т. В. 726 

Шульга Є. В. 1041 

Шульга О. С. 3505 

Шульгіна В. І. 3509 

Шульц Р. В. 1891 

Шульц С. Л. 619 

Шуляк М. Л. 3042 

Шуман Р. (3470) 

Шуменко О. А. 3556 

Шустов С. Л. 3471 

Щапін Є. С. 1364 

Щедров А. О. 2698 

Щекатурова Л. В. 2543 

Щелкунов А. П. 2439 

Щелкунов Д. А. 1534 

Щербакова Н. М. 1513 

Щербань О. В. 3836 

Щербина В. В. 404 

Щербовських Н. В. 3356 

Щербонос О. Г. 1916 

Щирба І. М. 3220 

Щирбул О. М. 1767 

Щоголев С. А. 1824 

Щокін В. П. 3379 

Щокін О. О. 2656 

Щур Я. Й. 1949 

Щурова І. В. 3417 

Щутяк Л. С. 1147 

Югасевич І. (3445) 

Юдін М. А. 2553 

Юник Н. В. 2086 

Юрейко П. С. 1768 

Юрик Я. М. 3436 

Юрочкін В. Ю. 3837 

Юрса М. Я. 864 

Юрценюк О. С. 2639 

Юрченко А. А. 1243 

Юрчик В. І. 3221 

Юхименко- 

Назарук І. А. 3222 

Юхно В. М. 3131 

Юшко О. В. 1514 

Ющенко І. М. 380 

Яворівський В. (3668) 

Яворська В. Г. 1148 

Ягенська Г. В. 1515 

Яглінський В. П. 2862 

Яким Р. С. 2885 

Яким Ю. В. 1535 

Якименко І. З. 60 

Якименко Л. М. 3701 

Якимець Ю. В. 1365 

Якимов А. К. 2664 

Яковенко В. О. 2534 

Яковина А. В. 1432 

Яковлев П. Г. 2569 

Яковлєва А. М. 727 

Яковлєва М. Л. 1769 

Ялова О. В. 1042 

Яненко Я. В. 447 

Янишин О. К. 1770 

Янишівський В. М. 835 

Янінович Й. Є. 3158 

Яніцька Н. Р. 3621 

Янків К. Ф. 1474 

Янковець Т. М. 199 

Янковський В. Т. 796 

Янченко В. І. 2535 

Янченко Н. В. 200 

Янчук С. Я. 3521 

Яременко М. І. 1849 

Яремко І. І. 583 

Яремко І. М. 2819 

Яремова М. І. 201 

Яремчук О. О. 386 

Яренчук Л. Г. 1771 

Яригіна В. В. 3622 

Яриза- 

Стеценко А. В. 2859 

Яримович У. В. 1167 

Ярифа М. О. 2536 

Ярмиш Є. О. 3645 

Яровий Б. Д. 1043 

Ярославська Л. П. 3838 

Ярошенко Л. М. 2185 

Ярошенко О. В. 1383 

Ярощак С. В. 1883 

Ясінський М. М. 3839 

Ясперс К. (282) 

Яценко А. В. 521 

Яценко О. М. 836 

Яцик С. П. 302 

Яцков О. В. 3472 

Яцкова А. Д. 664 

Яцук В. А. 1366 

Яцула Т. В. 1572 

Яцун В. В. 2769 

Яшанов А. С. 3840 

Яшина Ю. В. 1367 

Ященко І. А. 3473 

Ящук В. В. 728 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австралія 
 пед. науки 1679 
Австрія 
 пед. науки 1660 
Автономна Республіка Крим 
 біол. науки 2174-75, 2182 
 екон. науки 829, 833 
 іст. науки 3716, 3788 
 історія 3837 
 культурологія 1774 
 мистецтвознавство 3455, 3472 
 пед. науки 1389, 1472-73 
 політ. науки 480, 3779 
 техн. науки 58 
 філол. науки 3579 
Англія 
 іст. науки 3748, 3753 
 пед. науки 1590 
 соц. комунікації 229 
 філол. науки 3640 
 філософ. науки 390 
Антарктида 
 біол. науки 2162 
Арабські країни 
 політ. науки 506 
Аргентина 
 іст. науки 3821 
Африка 
 нац. безпека 503 
Баакаль, стародав. держава 
 іст. науки 3754 
Балканський п-ів 
 іст. науки 504 
Балканські країни 
 філол. науки 1772 
Балто-Чорноморський регіон 
 геогр. науки 3717 
Бельгія 
 пед. науки 1541 
Білорусь 
 екон. науки 843 
Близький Схід 
 архітектура 3426 
Болгарія 
 філол. науки 3624, 3704 
Буковина 
 вет. науки 2641 

 пед. науки 1407 

Велика Британія 

 іст. науки 3744-45 

 пед. науки 1397, 1512, 1635, 1723 

 соц. комунікації 229, 1779 

 філол. науки 3546-47 

Велике князівство Литовське 

 юрид. науки 894 

Вінницька обл. 

 геогр. науки 3711 

Вінниця 

 культурологія 3483 

 мед. науки 2362 

Волинська обл. 

 геол. науки 2081 

 іст. науки 3767, 3783 

 культурологія 3825 

Волинське воєводство 

 іст. науки 3746, 3811 

Волинський мегаблок, Укр. щит 

 геол. науки 2077 

Галицько-Волинське князівство 

 іст. науки 3809 

Галичина 

 іст. науки 387, 3831 

 культурологія 3839 

 мистецтвознавство 3441 

 філол. науки 3584-85 

Гуцульщина 

 філол. науки 3598 

Далекий Схід 

 іст. науки 3744 

Дніпропетровська обл. 

 геогр. науки 3710 

 культурологія 3469 

Дністровський гідровузол 

 геогр. науки 2088 

Донбас 

 іст. науки 3792, 3824, 3834 

 юрид. науки 902 

Європа 

 іст. науки 3738, 3749 

 пед. науки 1584 

 політ. науки 459 

 техн. науки 1897 

 філософ. науки 275 

Європейський Союз 

 політ. науки 501 
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 юрид. науки 924, 928 

Єлисаветград див. Кіровоград 

Житомирська обл. 

 іст. науки 3796 

Закарпатська обл. 

 біол. науки 2170 

 геол. науки 2064 

 мистецтвознавство 3445, 3475 

 протипаводк. заходи 810 

 с.-г. науки 2178 

 соціол. науки 437 

 фіз. виховання 3500 

 філол. науки 3596 

Закарпатський прогин 

 геол. науки 2083 

Запоріжжя 

 соціол. науки 430 

Західна Європа 

 філософ. науки 299 

Західна Україна 

 екон. науки 677 

 іст. науки 391, 3794, 3803 

 пед. науки 1394, 1429, 1487 

 с.-г. науки 2184, 2973, 3151 

 фармац. науки 2337 

 філол. науки 3690 

 юрид. науки 910, 1215 

Західне Полісся 

 біол. науки 2189 

 с.-г. науки 2982 

Західний Крим 

 біол. науки 2196 

Західний Лісостеп 

 с.-г. науки  3045-46 

Івано-Франківськ 

 філол. науки 3591 

Івано-Франківська обл. 

 екон. науки 692 

Інгул, р., басейн 

 геогр. науки 2063 

Іракський Курдистан 

 техн. науки 2829 

Кам'янець-Подільський, м., Хмельниц. 

обл. 

 культурологія 3446 

Канада 

 пед. науки 1498, 1519, 1696 

 соц. комунікації 228 

 юрид. науки 1291 

Канівське вдсх 

 геогр. науки 2087 

Карадазький природ. заповідник,  

Автономна Республіка Крим 

 біол. науки 1792 

Карпати, гори 

 фіз. виховання та спорт 3498 

Карпато-Дністровський регіон 

 іст. науки 3782 

Карпатський біосфер. заповідник 

 біол. науки 2179 

Карпатський екон. р-н 

 екон. науки 3259 

Карпатський регіон 

 фіз. виховання та спорт 3489 

Керкінітида, ант. місто 3705 

Київ 

 геол. науки 2926 

 іст. науки 3801, 3828 

 с.-г. науки 2167 

 юрид. науки 976 

Київська губернія 

 іст. науки 3765 

Київська обл. 

 геогр. науки 3712 

 іст. науки 3796 

Китай 

 іст. науки 3758 

 мистецтвознавство 3456-57, 3467 

 пед. науки 1667, 1761, 1763 

 філософ. науки 240 

Кіровоград 

 іст. науки 3730 

Коломийський р-н, Івано-Франків. обл. 

 геогр. науки 3719 

Коропець, р. 

 геогр. науки 1787 

Країни Близького Сходу 

 політ. науки 499 

Країни Європ. Союзу 

 екон. науки 857, 875, 887, 1791 

 іст. науки 504, 3757 

 міжнар. право 913 

 політ. науки 505 

 юрид. науки 926, 1265 

Країни Європи 

 екон. науки 793 
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 іст. науки 3764 

 філол. науки 3634 

 юрид. науки 893, 909, 1005 

Країни Півд.-Схід. Європи 

 політ. науки 497 

Країни СНД 

 юрид. науки 919 

Країни Схід. Європи 

 екон. науки 851, 856 

 юрид. науки 1030 

Країни Центр. Європи 

 екон. науки 851, 856 

Країни Центр.-Схід. Європи 

 політ. науки 497 

Країни ЧЕС 

 екон. науки 878 

Кривий Ріг, м., Дніпропетров. обл. 

 геогр. науки 3722 

 мед. науки 2357 

Криворізький залізноруд. басейн 

 геогр. науки 3714 

Криворізький р-н, Дніпропетров. обл. 

 біол. науки 1796 

Кримський п-ів 

 юрид. науки 1263 

Латинська Америка 

 іст. науки 3755 

Лівобережна Україна 

 біол. науки 2157 

 екон. науки 825 

Лівобережне Полісся України 

 біол. науки 2180 

Лісостеп України 

 біол. науки 2155, 2165-66, 

  2176, 2185, 2191, 3062 

 вет. науки 3065 

 с.-г. науки 2974-75, 2978, 3043, 

  3049-50, 3053-54, 3075,  

  3078,3084-86, 3088-89, 

  3093-94, 3096 

Луганська обл. 

 геогр. науки 3713 

Львів 

 архітектура 3436 

 іст. науки 1641, 1768 

 філол. науки 3614 
Львівська обл. 
 мед. науки 2253, 2546 
 філол. науки 3621 

Львівсько-Волинський вугіл. басейн 
 мед. науки 2254 
Маріуполь, м., Донец. обл. 
 техн. науки 79 
Миколаїв 
 екон. науки 654 
Миколаївська обл. 
 нац. безпека 1804 
Москва 
 філол. науки 3614 
Наддніпрянська Україна 
 юрид. науки 898 
Нідерланди 
 філол. науки 3645 
Нікопольський марганцеворуд.  
басейн 
 біол. науки 3060 
Німеччина 
 іст. науки 3745 
 пед. науки 1480, 1577, 1660 
 філософ. науки 1766 
Новоград-Волинський блок,  
Укр. щит 
 геол. науки 2076 
Новоукраїнський граніт. масив 
 геол. науки 2070 
Одеса 
 іст. науки 1419 
Одеська обл. 
 іст. науки 590, 1781 
Олександрія, дендропарк, Київ. обл. 
 біол. науки 2166 
Опішня, смт, Полтав. обл. 
 іст. науки 3836 
Паленке (Лакамха), стародав. м. 
 іст. науки 3754 
Передкарпатський прогин 
 геол. науки 2071 
Передкарпаття 
 с.-г. науки 3092 
 техн. науки 2893 
Південна Україна 
 екон. науки 620 
 іст. науки 3784, 3799, 3816, 3833 
 с.-г. науки 3071, 3095 
 соціол. науки 431 
Південний берег Криму 
 с.-г. науки 6 
Південний Степ України 
 с.-г. науки 3073 
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Південно-Західний іст.-етногр. регіон 
 іст. науки 1783 
Південно-Східна Волинь 
 іст. науки 3822 
Південно-Східна Європа 
 політ. науки 496 
Південно-Східна Україна 
 геол. науки 2084 
Південно-Східний Крим 
 іст. науки 3706 
Північна Америка 
 соц. комунікації  236 
Північне Приазов'я 
 іст. науки 3830 
Північний Степ України 
 с.-г. науки 3068, 3079, 3082 
Північно-Західне Причорномор'я 
 біол. науки 2190 
 туризм 3425 
Північно-Західний екон. р-н 
 екон. науки 3012 
Поділля 
 іст. науки 3819 
 мед. науки 2214 
 пед. науки 1412 
 соц. комунікації 3728 
 філол. науки 1785 
Покуття 
 мистецтвознавство 3444 
 філол. науки 3598 
Полісся 
 біол. науки 1802, 2176, 2188, 
  3090, 3102 
 вет. науки 3115 
 мед. науки 2273 
 с.-г. науки 2974 
Польща 
 іст. науки 3737, 3740, 3746, 
  3759, 3761, 3775 
 культурологія 3829 
 пед. науки 396, 1408, 1504, 
  1535, 1587 
 соціол. науки 445 
 філософ. науки 212 
Правобережна Україна 
 іст. науки 3737, 3785, 3791, 
  3798, 3838 

Правобережний Лісостеп України 

 с.-г. науки 3048 

Приазов'я 

 іст. науки 3797 

Придунав'я 

 с.-г. науки 3061 

Прикарпаття 

 біол. науки 2097 

 геогр. науки 3719 

 мед. науки 2210 

Прип'ять, р., басейн 

 біол. науки 2192 

Прут, р., басейн 

 геогр. науки 2066 

Розточчя, природ. заповідник,  

Львів. обл. 

 біол. науки 2177 

Роменський р-н, Сум. обл. 

 іст. науки 1778 

Російська імперія 

 іст. науки 3723, 3750, 

  3785, 3812, 3833 

 юрид. науки 888 

Росія 

 іст. науки 3737, 3744, 3751, 

  3755, 3762 

 філол. науки 3651, 3653 

 філософ. науки 289, 3756 

Румунія 

 екон. науки 880 

 іст. науки 3771 

 філол. науки 3648 

Середнє Побужжя 

 геогр. науки 2065 

Скандинавські країни 

 пед. науки 1404 

Слобожанщина 

 іст. науки 3832 

 пед. науки 1416 

Степ України 

 біол. науки 2197, 3062, 3137 

 с.-г. науки 3080 

Степове Придніпров'я 

 біол. науки 2172 

Східна Азія 

 філософ. науки 293 

Східна Галичина 

 іст. науки 3156 

Східна Україна 

 пед. науки 1549, 1559 
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Східне Поділля 

 біол. науки 2183 

США 

 вищ. освіта 1674 

 іст. науки 3739, 3745, 3758 

 пед. науки 1390, 1424, 1446, 

  1478, 1516, 1518, 1737-38 

 політ. науки 500, 506 

 соц. комунікації 216 

 філол. науки 3524 

Таврійська губернія 

 іст. науки 3727, 3823 

 юрид. науки 1211 

Тайвань, о-в 

 іст. науки 3758 

Тегеран 

 архітектура 3435 

Тернопільська обл. 

 філол. науки 3586 

Туніс 

 іст. науки 3741 

Уборть, р., басейн 

 мистецтвознавство 3464 

Уельс, Велика Британія  

 пед. науки 1590 

Ужанський нац. природ. парк,  

Закарпат. обл. 

 біол. науки 1797 

Україна 

 архітектура 3420, 3422, 3430 

 біол. науки 2098, 2100, 2103, 

  2137, 2152, 2156, 2161, 

  2171, 2186, 2193, 2199, 3087 

 вет. науки 3110 

 військ. науки 1373, 3814 

 геогр. науки 822, 854, 1895, 

  1898, 2072, 3709, 3717-18, 3721 

 геол. науки 2067, 2082, 2086 

 держ. упр. 451, 509, 713, 797, 

  905, 981, 1270, 1273-74, 

  1276, 1279-81, 1283, 1286, 

  1293-94, 1300, 1302, 1304, 

  1308, 1310-12, 1315, 1318-22, 

  1325-26, 1328, 1330, 1334,  

  1341-42, 1347, 1350-53, 

  1360, 1366-67 

 екон. науки 122, 134, 137, 152, 

  193, 400, 418, 424, 427, 510, 

  516, 521, 529, 536-37, 539, 

  546, 549, 564, 571, 578-80, 

  583-84, 588-98, 619, 623, 629, 

   641-42, 648, 653, 656-57, 661, 

  663, 671, 674-75, 679, 686, 

  689-91, 694, 700, 703, 705, 

  707, 714-15, 717, 721, 724-26, 

  728, 738, 742, 798, 800, 804-06, 

  808-09, 811-14, 816-18, 820-21, 

  823, 828, 830, 832, 835, 840-41, 

  843, 862, 879-80, 882, 1290, 

  1333, 1348, 1363, 1380, 1691, 

  2962, 3167, 3176, 3188, 3209, 

  3214, 3244, 3248 

 іст. науки 1-3, 5, 441, 590, 616, 

  1773, 1775, 1784, 3148, 3726, 

  3731, 3735, 3752, 3770-71, 

  3773-74, 3777, 3789, 3795, 

  3802, 3805, 3817-18, 

  3820-21, 3826, 3840 

 історія 3763, 3790 

 культурологія 210, 219-20, 

  3418, 3448, 3459-60, 3463, 

  3476, 3478, 3590, 3707, 3780, 3829 

 мед. науки 2261, 2270, 2335 

 мистецтвознавство 3437, 3447, 

  3456-57, 3465, 3480 

 нац. безпека 799, 819, 1803 

 пед. науки 396, 1370, 1386, 

  1395, 1414, 1426, 1430, 

  1435, 1437, 1464, 1482, 

  1500, 1503, 1514, 1523, 1538, 

  1715, 1727, 1731, 1747, 1761 

 політ. науки 415, 453, 457, 460, 

  462, 467, 469, 471-74, 480-84, 

  486-87, 489-95, 497 

 психол. науки 319, 323, 

  333, 368, 370 

 с.-г. науки 1879, 2981, 3051, 

  3056, 3064, 3074, 3076, 

  3097, 3123, 3154 

 соц. комунікації 69, 221, 226, 

  408, 421, 1292, 1779, 

  3163, 3729, 3734 

 соціол. науки 399, 406-07, 425, 

  435, 442, 445-47 

 техн. науки 55, 632, 2822, 

  3343, 3363 
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 фармац. науки 2329 

 фіз. виховання та спорт 3488 

 філол. науки 1780, 3513, 3550, 

  3582, 3589, 3595, 3601, 

  3608, 3611, 3617, 3634, 3648, 

  3665, 3669, 3672, 3674, 3686, 

  3697, 3699, 3703-04 

 філософ. науки 212, 241, 256, 

  259, 261, 286, 296, 300, 

  1384, 1387, 1766, 1782, 3742 

 юрид. науки 813, 891-92, 907-08, 

  911, 917, 919, 929-30, 932-35, 937-38, 

  942, 945-48, 950, 952, 954-55, 958, 

  961-62, 967-69, 972, 974, 977-79, 

 986-87, 989-91, 994, 996, 999, 1000-03, 

  1005-06, 1009-14, 1017-18, 1021, 

  1023-24, 1027, 1030, 1033, 1035, 

 1038, 1042-43, 1045, 1056, 1058, 1063, 

  1065, 1068, 1072, 1087, 1089, 1093, 

  1108, 1113, 1118, 1125, 1127, 1132, 

  1134, 1147-48, 1153, 1163, 1165, 

  1169, 1174, 1177, 1179, 1184, 1188, 

  1191, 1193, 1195-97, 1200, 1202-03,  

  1208, 1210, 1214, 1217, 1219, 

  1239, 1245-47, 1249-50, 1252,  

  1254, 1256, 1258, 1260, 1264-65, 

  1267-69, 1272, 1291, 1316-17, 

  1324,1329, 1345-46, 1373-74 

Українське Полісся 

 іст. науки 1776 

Український щит 

 геол. науки 2085 

Українські Карпати 

 біол. науки 2159, 2181 

 с.-г. науки 2984 

УРСР 

 іст. науки 3769, 3781,  

  3786-87, 3835 

 історія 3806 

 політ. система 3772 

 юрид. науки 899, 1356 

УСРР 

 іст. науки 3724, 3764, 3766, 

  3768, 3778, 3808 

 філософ. науки 660 

Флорівський (Вознесенський)  

монастир, Київ 

 культурологія 3431 

Франція 

 іст. науки 3747 

 мистецтвознавство 3449 

 пед. науки 1754 

 соц. комунікації 234 

 філол. науки 3516 

Харків 

 архітектура 3428, 3434 

 екон. науки 630 

 іст. науки 3442, 3804 

 історія 3732 

Харківська губернія 

 пед. науки 1422 

Харківська обл. 

 геогр. науки 3720 

Хмельницька обл. 

 геогр. науки 613 

Центральна Європа 

 іст. науки 3743 

Центральне Полісся 

 с.-г. науки 2980, 2983 

Центральний Лісостеп України 

 вет. науки 3067 

Центрально-Східна Європа 

 екон. науки 850 

Черкаська обл. 

 культурологія 3448 

Чернігів 

 іст. науки 3776 

 флора 2164 

Чернігівська губернія 

 іст. науки 3815 

Чорне море 

 геол. науки 1795 

Чорноморсько-Середземноморський 

регіон 

 геогр. науки 2068 

Швейцарія 

 пед. науки 1660 

Шевченківський нац. заповідник, 

м. Канів, Черкас. обл.. 

 іст. науки 3827 

Шотландія 

 пед. науки 1396 

Японія 

 пед. науки 1406 

 філол. науки 3517 
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ПЕРЕЛІК РУБРИК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

ПРИ ОФОРМЛЕННІ РОЗДІЛУ "ЗМІСТ" 

0 Загальний відділ 

00 Загальні питання науки та культури 

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

030 Довідкові видання загального типу. 

050 Серіальні видання. Періодика 

06 Організації загального типу 

070 Газети. Преса. Журналістика 

08 Видання змішаного змісту. Збірники 

087.5 Публікації для молоді 

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 

1 Філософія. Психологія 

2 Релігія. Теологія (богослов'я) 

3 Суспільні науки 

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

32 Політика 

33 Економіка. Економічні науки 

34 Право. Юриспруденція 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

5 Математика та природничі науки 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 

51 Математика 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

53 Фізика 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

55 Геологія. Науки про Землю 

56 Палеонтологія 

57 Біологічні науки загалом 

58 Ботаніка 

59 Зоологія 

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 

60 Біотехнологія 

61 Медичні науки 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. Рибне госпо-

дарство  

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство. Служба 

побуту  

65 Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту, торгівлі, 

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

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі 
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67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка промисловість загалом 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні 

роботи  

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт  

8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

82 Художня література. Літературознавство 

9 Географія. Біографії. Історія  

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

908 Краєзнавство  

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн 

929 Біографічні та подібні дослідження 

93/94 Історія 
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