
   

  1 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

імені ІВАНА ФЕДОРОВА" 

 

 

 

 

 

Національна 

бібліографія України 

 

 

 

 

 

 

ЛІТОПИС 

АВТОРЕФЕРАТІВ 

ДИСЕРТАЦІЙ 
 

 

 

 

 

Державний бібліографічний  

покажчик України 

 

Виходить щоквартально 

Видається з 1999 року 

 

 

№ 3 

У двох частинах 

Частина 1 

 

(7763—9860) 

 

 

 

 

 

 
 

Київ • 2013 

IVAN FEDOROV 

BOOK CHAMBER OF UKRAINE 

STATE RESEARCH INSTITUTION 

 

 

 

 

 

National 

bibliography of Ukraine 

 

 

 

 

 

 

CHRONICLE OF 

DISSERTATION 

SYNOPSES 
 

 

 

 

 

State bibliographic 

index of Ukraine 

 

Issued quarterly 

Published since 1999 

 

 

№ 3 

In two parts 

Part 1 

 

(7763—9860) 

 

 

 

 

 

 

 

Kyiv • 2013 
 



  

  2 

Національна бібліографія України 

Серія заснована в 1999 р. 

 

 

 

 

 

Відповідальний редактор  Г. О. Гуцол 

 

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

 

 

 

 

 

Редактор  В. О. Кочупалова 

Коректор Є. А. Скляренко 

 

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3730 від 17.03.1999 

 

Формат 60х84
1
/16. 

Ум. друк. арк. 15,40.  

Тираж 151 пр. Зам. № 129. 

 

 

 

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач 

Державна наукова установа 

"Книжкова палата України імені Івана Федорова" 

просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ, 02660. 

Тел. (044) 292-30-11, е-mail: office@ukrbook.net. 

 

 
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1954 від 24.09.2004 

 

З питань придбання звертатись за тел. (044) 292-65-73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Книжкова палата України, 2013 
 



   

 
3 

ЗМІСТ 

0 Загальний відділ ................................................................................................. 5 

00 Загальні питання науки та культури................................................................. 5 

01  Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги ..................................... 27 

02  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство ......................................................... 28 

070 Газети. Преса. Журналістика .......................................................................... 29 

1 Філософія. Психологія ..................................................................................... 30 

2 Релігія. Теологія (богослов'я) .......................................................................... 47 

3 Суспільні науки ................................................................................................ 49 

31 Демографія. Соціологія. Статистика .............................................................. 49 

32 Політика ............................................................................................................ 55 

33 Економіка. Економічні науки ......................................................................... 63 

34 Право. Юриспруденція .................................................................................. 114 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа ......................... 152 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб........................... 162 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля ....................................................... 163 

39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор .............................. 212 

5 Математика та природничі науки ................................................................. 214 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія ........... 214 

51 Математика .................................................................................................... 218 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія....................... 227 

53 Фізика ............................................................................................................. 229 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія ............................................................ 241 

55 Геологія. Науки про Землю ........................................................................... 249 

57 Біологічні науки загалом ............................................................................... 252 

58 Ботаніка .......................................................................................................... 254 

59 Зоологія ........................................................................................................... 263 

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка  ......................................................... 267 

61 Медичні науки ................................................................................................ 267 

62 Машинобудування. Техніка загалом ............................................................ 336 

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.  

Рибне господарство. ....................................................................................... 373 



   

 
4 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство.  

Служба побуту ............................................................................................... 398 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту,  

торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво.  

Зв'язок з громадськістю ................................................................................. 399 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі ................ 419 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка промисловість загалом ...... 429 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. 

Будівельно-монтажні роботи ........................................................................ 435 

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт. ................... 438 

8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство ............... 453 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови ................................................................ 453 

82 Художня література. Літературознавство .................................................... 468 

9 Географія. Біографії. Історія. ........................................................................ 479 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки ...................................... 479 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн .................... 480 

93/94 Історія ............................................................................................................. 482 

 Іменний покажчик.......................................................................................... 496 

 Географічний покажчик ................................................................................ 524 



   

 
5 

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство 

На ступінь доктора 

7763. Ковальчук С. П. Національна книга в культурі України (кінець ХХ — 

початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ковальчук Світлана Петрівна ; М-во куль-

тури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0702 А] УДК 002.2:008](477) 

7764. Макарова М. В. Друкована книга ХVІ—ХVІІІ ст. як фактор спадкоєм-

ності духовної культури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Макарова Марія Воло-

димирівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2008. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2457 А] УДК 002.2(477)"15/17" 

004 Комп'ютерна наука і технологія.  

Застосування комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь доктора 

7765. Зварич В. М. Системи діагностики енергетичного обладнання на базі 

лінійних моделей авторегресії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Зварич Валерій Миколайович ; 

НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—31 (45 назв). — 100 пр. — [2013-3148 А] УДК 004:621.31 

7766. Казьмірович Р.-С. В. Інформаційна технологія багаторівневого керуван-

ня точністю макророзмірів аркушевих видань у цифрових робочих потоках : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. техно-

логії" / Казьмірович Роман-Станіслав Владиславович ; Укр. акад. друкарства. — 

Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (55 назв). — 150 пр. — [2013-

1851 А] УДК 004:655 

7767. Назаркевич М. А. Методи та засоби підвищення рівня захищеності дру-

кованих документів на основі Ateb-функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / Назаркевич Марія 

Андріївна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2013. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (60 назв). — 100 пр. — [2013-3262 А] 

 УДК 004.056.5:655.25 

7768. Швачич Г. Г. Модульні багатопроцесорні обчислювальні системи: особ-

ливості конструювання, дослідження ефективності, застосування до розв'язування 

задач металургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Швачич Геннадій Григорович ; Донец. 

нац. техн. ун-т, [Нац. металург. акад. України]. — Донецьк, 2013. — 50 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 38—47 (94 назви). — 100 пр. — [2013-1453 А] УДК 004.032.24 

На ступінь кандидата 

7769. Бобок І. І. Метод підвищення ефективності детектування вкладення кон-

фіденційної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Бобок Іван Ігорович ; Одес. нац. 

акад. зв'язку ім. О. С. Попова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3417 А] 

 УДК 004.056.5 

7770. Бойко О. В. Методи та засоби підвищення точності циклічних АЦП на 

основі вагової надлишковості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Бойко Олександр Воло-

димирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0047 А] УДК 004.383.3.057.6 

7771. Веретельник В. В. Методи та засоби підвищення швидкості та достовір-

ності доступу до конфіденційних інформаційних ресурсів : автореф. дис. на здобуття 

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

компоненти" / Веретельник Віталій Васильович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Чер-

каси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0659 А] 

 УДК 004.056.55 

7772. Гаць Б. М. Інформаційна система прогнозування розвитку інфраструк-

тури в туристичній галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Гаць Богдан Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Львів, 2013. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. — [2013-0091 А] УДК 004:338.48 

7773. Давидов А. А. Автоматизація побудови та обробки продукційних правил 

для діагностування комп'ютерних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Андрій Андрійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2855 А] 

 УДК 004.03-048.24 

7774. Євдіна А. К. Побудова реконфігуровних апаратно-програмних засобів 

посилення захисту інформації на основі алгоритмів блокового симетричного шиф-

рування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Євдіна Алла Камілівна ; НАН України, Ін-т 

пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — К., 2013. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2013-3809 А] УДК 004.056.55 

7775. Жабін С. О. Виникнення та становлення інформатики в Україні (70—80 рр. 

ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 

"Історія науки й техніки" / Жабін Сергій Олександрович ; НАН України, Центр до-

слідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1655 А] 

 УДК 004(477)"1970/1980" 

7776. Железняк А. Л. Методи організації розподілених комп'ютерних систем 

контролю і ідентифікації режимів електричних мереж залізниць : автореф. дис. на 

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

поненти" / Железняк Анатолій Леонідович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-2791 А]

 УДК 004 

7777. Засуха С. О. Моделі та інформаційна технологія забезпечення готовності 

інформаційно-управляючих систем космічних апаратів з оперативною верифікацією 

і оновленням програмних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Засуха Сергій Олексійович ; Нац. 
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аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Держ. п-во "Н.-д. технол. 

ін-т приладобудування" Держ. косм. агентства України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3479 А] УДК 004:629.78 

7778. Зіад Тарек Мохаммад Сарайрех. Методи та засоби автоматизації конфі-

гурування апаратних прискорювачів обчислень в комп'ютерах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо-

ненти" / Зіад Тарек Мохаммад Сарайрех ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1029 А] 

 УДК 004.056.55 

7779. Зівенко О. В. Удосконалення поліметричних комп'ютеризованих систем 

вимірювання характеристик рідких технологічних середовищ : автореф. дис. на здо-

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

поненти" / Зівенко Олексій Васильович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, 

[Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-1902 А] УДК 681.518.3:004 

7780. Зубарева О. О. Методи та засоби забезпечення завадостійкості і безпеки 

функціонування мереж технології WiMAX : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олена Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(27 назв). — 100 пр. — [2013-0193 А] УДК 004.052 

7781. Ісаєв С. О. Обчислювальні методи синтезу нелінійних вузлів замін для 

підвищення ефективності симетричних криптоперетворень : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / 

Ісаєв Сергій Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2013. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-2532 А] УДК 004.056.5 

7782. Коваленко М. С. Моделі, метод та інформаційна технологія забезпечен-

ня надійності автоматизованих систем охорони промислових об'єктів : автореф. дис. 

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

Коваленко Микола Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т". — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 

100 пр. — [2013-0929 А] УДК 004.08 

7783. Кут В. І. Інформаційні технології систем дистанційного навчання осіб з 

особливими потребами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кут Василь Іванович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя, [Карпат. ун-т ім. Августина Волошина]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (30 назв). — 150 пр. — [2013-1856 А] 

 УДК 004:376.018.43 

7784. Меденець Я. О. Інформаційна технологія управління рулонним ротацій-

ним друком на основі кластеризації технологічних параметрів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Меде-

нець Ярослав Олегович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2967 А] УДК 004:681.62 

7785. Погребнюк І. М. Моделювання сценаріїв адаптивного навчання з вико-

ристанням мереж Петрі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Погребнюк Ірина Мирославівна ; Нац. транс-

порт. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-1870 А] УДК 004:37.018.43 
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7786. Рибак В. І. Інформаційна технологія для тонопередачі та налагодження 

офсетних фарбодрукарських систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Рибак Василь Іванович ; Укр. акад. 

друкарства. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-2984 А] УДК 004:681.621.5 
7787. Родріг Метрі Еліас. Методи та засоби проектування конфігуровних 

секційних операційних пристроїв для опрацювання цифрових підписів : автореф. 

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

ми та компоненти" / Родріг Метрі Еліас ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3592 А]

 УДК 004.352 

7788. Савченко І. В. Моделі, реалізація та дослідження інтерпретатора баз 

знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Савченко Іван Васильович ; НАН України, Ін-т 
кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-3326 А] УДК 004 

7789. Саіф К. Мухамед. Моделі і технологія вибору структури технічних за-

собів інформаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Саіф К. Мухамед ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-2061 А] УДК 004 

7790. Сіра Г. А. Інформаційна технологія розподіленого імітаційного моделю-
вання управляючих систем безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Сіра Ганна Андріївна ; Вінниц. нац. 

техн. ун-т, [Ін-т пробл. мат. машин і систем НАН України]. — Вінниця, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1410 А]

 УДК 004.056 
7791. Тищенко О. К. Інтелектуальний аналіз багатовимірних нелінійних часо-

вих рядів на основі гетерогенних нейронних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / 

Тищенко Олексій Костянтинович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. 
— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2013-3372 А] 

 УДК 004.032.26 

7792. Удовик І. М. Інформаційна технологія обробки слабоконтрастних зоб-

ражень на основі методу цифрової інтерферометрії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Удовик Ірина Ми-
хайлівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2013-1273 А] УДК 004.08 

7793. Харкянен О. В. Інформаційна підтримка прийняття рішень в задачах пла-

нування багатономенклатурного харчового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Харкянен Олена Ва-

леріївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(10 назв). — 120 пр. — [2013-2998 А] УДК 004:005.51:640.4 

7794. Цуркан В. В. Методи визначення кількісних оцінок ризику інформацій-
ної безпеки в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / Цуркан Василь Васильович ; 

Нац. авіац. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т" Держ. служби спец. зв'язку та 

захисту інформації України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-0587 А] УДК 004.056.5 
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7795. Чепенко Т. Є. Прогнозування нестаціонарних часових рядів на основі 

штучних нейронних мереж з елементами часової затримки : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелек-

ту" / Чепенко Тетяна Євгеніївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16— 18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0809 А] 
 УДК 004.032.26 

7796. Шведова Л. Є. Інформаційна технологія управління повноваженнями в 

системах захисту інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Шведова Лариса Євгеніївна ; Укр. акад. 
друкарства. — Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-1950 А] УДК 004.056.53 

7797. Шевчук О. А. Методи та засоби ЕЦП з заданим рівнем захищеності та 

підвищеною швидкодією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Шевчук Олексій Анатолійович ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-0615 А] УДК 004.056.5 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь доктора 

7798. Маєвський Д. А. Теоретичні та прикладні основи забезпечення якості 

динамічних інформаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Маєвський Дмитро Андрійович ; 

Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 
(50 назв). — 100 пр. — [2013-2626 А] УДК 004.4.05 

7799. Мороз Л. В. Теорія та швидкодіючі апаратно-програмні засоби ітерацій-

них методів обчислення функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Мороз Леонід Васильо-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 30—33. — 100 пр. — [2013-3555 А] УДК 004.4 

7800. Пастух О. А. Науково-технічні основи побудови квантових нечітких об-

числювальних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Пастух Олег Анатолійович ; 
НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя]. — К., 2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (49 назв). — 

100 пр. — [2013-0919 А] УДК 004.4 

7801. Гладких В. М. Виділення рукописного тексту на зображеннях бланків 

поштової документації для оптимізації технологічних процесів оброблення пошти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Теле-

комунікац. системи та мережі" / Гладких Валерій Миколайович ; Одес. нац. акад. 

зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 

(10 назв). — 130 пр. — [2013-0670 А] УДК 004.4'413:656.848 

На ступінь кандидата 

7802. Логвиненко К. В. Моделі та інформаційні технології оперативного 
управління замовленнями поліграфічного підприємства : автореф. дис. на здобуття 

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

Катерина Віталіївна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0312 А] УДК 004.415:655.1 
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7803. Мораведж Сейєд Мілад. Методи та засоби оцінки технічної безпеки та 

розрахунку параметрів ефективності тестування і реконфігурації багатопроцесорних 

систем управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Мораведж Сейєд Мілад ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1549 А] УДК 004.4 

7804. Наконечний М. В. Ідентифікація об'єктів керування та синтез конт-

ролерів з використанням штучних нейронних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Наконечний Маркіян Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2013. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—35 (27 назв). — 100 пр. — [2013-2258 А] 

 УДК 004.4+681.5.013 

7805. Неткачова К. І. Методи та інформаційна технологія оцінювання функ-

ціональної безпеки інформаційно-керуючих систем із використанням формальних 

нотацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 

"Інформ. технології" / Неткачова Катерина Ігорівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т", [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0942 А]

 УДК 004.415.5.056.57 

7806. Петров С. О. Інформаційна технологія аналізу процесу і синтезу адап-

тивної системи контролю знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Петров Сергій Олександрович ; Вінниц. 

нац. техн. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-1391 А] УДК 004.4 

7807. Россада Т. В. Формалізація, дослідження та застосування методів но-

мінації у мовах специфікації програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Рос-

сада Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2300 А] УДК 004.4 

7808. Соловей О. Л. Моделі і методи інформаційної технології управління ро-

звитком систем водопостачання міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Соловей Ольга Леонідівна ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2013-0514 А] УДК 004.4:628.1 

7809. Швед А. В. Моделі та інформаційні технології кластеризації та ранжи-

рування групових експертних оцінок в умовах невизначеності : автореф. дис. на здо-

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

Альона Володимирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-3011 А] УДК 004.412 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

7810. Пшеничний О. Ю. Математичне та програмне забезпечення виявлення 

кон'юнктивних асоціативних залежностей у реляційних базах даних : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. 

обчисл. машин і систем" / Пшеничний Олександр Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-1068 А] УДК 004.652.4+004.827 
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7811. Скрупський С. Ю. Моделі та методи компресії відеоінформації у 

розподілених комп'ютерних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Скрупський Степан 

Юрійович ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, 

[Запоріз. нац. техн. ун-т]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(17 назв). — 120 пр. — [2013-1719 А] УДК 004.627 

7812. Чапланова О. Б. Моделі, методи та інформаційні технології проекту-

вання об'єктно-реляційних баз даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Чапланова Олена Борисівна ; Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2369 А] УДК 004.652 

7813. Черненко М. В. Методи та інформаційна технологія інтеграції баз даних 

корпоративних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Черненко Микола Володимирович ; Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-3648 А] УДК 004.658.3 

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

На ступінь доктора 

7814. Можаєв О. О. Моделі та методи передачі інформації у гетерогенних 

комп'ютерних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Можаєв Олександр Олексан-

дрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—32 (63 назви). — 100 пр. — [2013-1616 А] УДК 004.77 

7815. Пустовойтов П. Є. Моделі і методи управління ресурсами вузлів теле-

комунікаційних мереж в умовах немарківського трафіку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 

Пустовойтов Павло Євгенович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 

(52 назви). — 100 пр. — [2013-1631 А] УДК 004.7 

На ступінь кандидата 

7816. Амірханов Е. Д. Методи оцінювання ключових показників ефективності 

безпроводових комп'ютерних мереж з різнорідним трафіком : автореф. дис. на здо-

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

компоненти" / Амірханов Ельдар Дамірович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Нац. 

авіац. ун-т]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — 

[2013-2763 А] УДК 004.738 

7817. Букасов М. М. Інформаційна технологія управління навантаженням і ре-

сурсами ІТ-інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Букасов Максим Михайлович ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0848 А] УДК 004.75 

7818. Дубчак Л. О. Методи та засоби розподілу доступу в комп'ютерних си-

стемах на основі нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Дубчак Леся Орестів-

на ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-0679 А] УДК 004.75 
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7819. Коробко О. В. Спеціалізована комп'ютерна система для контролю та па-

раметричної оптимізації термоакустичних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Коробко Олексій Володимирович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Нац. 

ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2013-3513 А] 

 УДК 004.75+681.5.015.23 

7820. Корченко А. О. Моделі аномального стану для систем виявлення кібе-

ратак в комп'ютерних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Корченко Анна Олек-

сандрівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-2019 А] 

 УДК 004.738.056.5 

7821. Москвін О. М. Інформаційна технологія мультиагентної оптимізації ін-

тернет-ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.13.06 "Інформ. технології" / Москвін Олексій Михайлович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. 

— Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — 

[2013-1863 А] УДК 004.738.5 

7822. Мошенський А. О. Інформаційна технологія прогнозування показників 

якості радіозв'язку із використанням звітів змагань з радіоспорту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Мо-

шенський Андрій Олександрович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 16 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 120 пр. — [2013-2254 А] 

 УДК 004.71:621.39 

7823. Новіков Ю. Л. Інформаційна технологія створення дистанційних Ін-

тернет систем навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Новіков Юрій Леонідович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-0911 А] УДК 37.018.43:004.738.5 

7824. Сидоренко М. О. Спеціалізовані програмні застосунки автоматичної 

обробки метаданих і збагачення контенту для розширення сервісів Semantic Web : 

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

програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Сидоренко Марина Олегівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-3341 А] УДК 004.774 

7825. Тимовчак-Максимець О. Ю. Комп'ютерно-лінгвістичні методи та засо-

би виявлення споживацького досвіду на веб-форумах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 10.02.21 "Структур., приклад. та мат. 

лінгвістика" / Тимовчак-Максимець Оксана Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 

— Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0544 А]

 УДК 004.773.2 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

7826. Андрощук О. С. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень в 

умовах невизначеності для Державної прикордонної служби України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Ан-

дрощук Олександр Степанович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. акад. Держ. прикор-
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дон. служби України ім. Богдана Хмельницького]. — Одеса, 2012. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 29—37 (70 назв). — 100 пр. — [2013-2441 А] 

 УДК 004.89:351.746.1(477) 

7827. Гече Ф. Е. Аналіз дискретних функцій та синтез логічних схем у штуч-

ному нейробазисі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Гече Федір Елемирович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2013. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (46 назв). — 120 пр. — [2013-1580 А] УДК 004.89 

На ступінь кандидата 

7828. Голян Н. В. Предикатні моделі неявних зв'язків при процесному пред-

ставленні знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Голян Наталія Вікторівна ; Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-1770 А] УДК 004.82 

7829. Зайцев С. О. Методи побудови штучних імунних систем в інтелектуаль-

них системах діагностування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Зайцев Сергій Олексій-

ович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Х., 2013. — 

21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-

0177 А] УДК 004.89 

7830. Захарова Т. В. Моделі та інформаційна технологія підтримки прийняття 

інвестиційних рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Захарова Тетяна В'ячеславівна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-3739 А] УДК 004.89 

7831. Каменєва І. В. Моделі реляційних мереж 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" / Каменєва Ірина 

Віталіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3492 А] УДК 519.7 

7832. Конох І. С. Інформаційна технологія для управління процесами після-

ремонтних випробувань асинхронних двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Конох Ігор Сергійович ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — 

Вінниця, 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — 

[2013-1524 А] УДК 004.89:621.313.333 

7833. Коцовський В. М. Методи навчання штучних нейромереж на базі уза-

гальнених нейроелементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Коцовський Владислав Миро-

нович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2013-3197 А] 

 УДК 004.8 

7834. Почанський О. М. Методи синтезу адаптивних Web-сторінок на основі 

інтелектуального аналізу інформаційних ресурсів мережі Інтернет : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. 

інтелекту" / Почанський Олег Михайлович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3770 А]

 УДК 004.583 
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7835. Рекік А. Інформаційні технології підтримки управлінських стратегій в 

корпоративних ієрархічних системах з розмитою структурою : автореф. дис. на здо-

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

Алі ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0459 А] УДК 004.832.3 

7836. Святкін Я. В. Методи та моделі побудови інтелектуальних адаптивних 

гіпермедіасистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 

спец. 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Святкін Ярослав Володимиро-

вич ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-1930 А] УДК 004.52 

7837. Скорохода О. В. Синтез нейроелементів і нейромереж реального часу 

паралельно-вертикального типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Скорохода Олекса Во-

лодимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-1718 А] УДК 004.895 

7838. Федорова Т. М. Алгебро-логічні моделі та метод побудови ланцюгів 

лексичних одиниць в системах штучного інтелекту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / 

Федорова Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-2739 А] 

 УДК 519.7:004.8 

7839. Фонта Н. Г. Моделі та інформаційні технології управління конкуренто-

спроможністю промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Фонта Наталія Григорівна ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-3385 А] УДК 004.89:005.343 

7840. Чернова М. Л. Моделі і методи рефлекторної експертної системи оцінки 

інвестиційних пропозицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Чернова Марина Леонідівна ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архіт. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 130 пр. — 

[2013-1940 А] УДК 004.891.2 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

7841. Грицик В. В. Моделі і засоби адаптивного опрацювання відеопотоків у 

системах комп'ютерного зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Грицик Володимир 

Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.]. — Х., 2013. — 34 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (38 назв). — 120 пр. — [2013-2662 А] УДК 004.93 

7842. Єршов С. В. Теоретичні основи моделе-орієнтованої побудови нечітких 

інтелектуальних мультиагентних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / 

Єршов Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. 

— К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (41 назва). — 100 пр. — [2013-1850 А]

 УДК 004.942 

7843. Мазманян Р. О. 2D моніторинг в системах технічного діагностування і 

контролю стану електроенергетичного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Маз-
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манян Рубен Оганесович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2013. — 37 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 32—34 (24 назви). — 100 пр. — [2013-2485 А] 

 УДК 681.518.5:004.932.72 

На ступінь кандидата 

7844. Абдурайімов Л. Н. Підвищення ефективності інтегрованих технологій 

пошарового вирощування виробів шляхом морфологічного аналізу їх 3D образу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія 

машинобуд." / Абдурайімов Ленмар Нариманович ; Нац. техн. ун-т "Харків. полі-

техн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. 

— [2013-1561 А] УДК 004.9:621.7 

7845. Агарков А. В. Структурний опис і розпізнавання зорових образів на ос-

нові застосування графів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Агарков Андрій Вікторович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Ін-т пробл. штуч. інтелекту НАН 

України]. — Донецьк, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-2641 А] УДК 004.93 

7846. Артеменко О. І. Інформаційна технологія моделювання просторового 

розвитку об'єктів туристичної інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Артеменко Ольга 

Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Приват. вищ. навч. закл. "Буковин. ун-т"]. 

— Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-3408 А]

 УДК 004.94:338.48 

7847. Бібік Т. В. Теоретичні основи управління програмою супроводу квалі-

фікації систем захисту атомних електростанцій у динамічному оточенні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та 

прогр." / Бібік Тимофій Вікторович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (30 назв). — 100 пр. — [2013-0649 А] 

 УДК 004.942:621.039.58 

7848. Грибков С. В. Розроблення системи підтримки прийняття рішень для 

управління макаронним виробництвом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Грибков Сергій Віталійович ; Нац. 

ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 120 пр. 

— [2013-0122 А] УДК 004.942:664.69 

7849. Дендаренко В. Ю. Адаптивне формування технології моніторингу по-

жежної безпеки з багаторівневим перетворенням інформації : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Денда-

ренко Владислав Юрійович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Акад. пожеж. безпеки 

ім. Героїв Чорнобиля]. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-0148 А] УДК 004.9:614.841.3 

7850. Загваздін О. С. Автоматизація комп'ютерного документування мовної 

голосової інформації на основі обробки, сегментації і аналізу сигналів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчисл. методи" / Загваздін Олександр Сергійович ; НАН України, Ін-т кібернетики 

ім. В. М. Глушкова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). 

— 100 пр. — [2013-0174 А] УДК 004.93 

7851. Зьора О. В. Інформаційна технологія класифікації техногенних проблем-

них ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 
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"Інформ. технології" / Зьора Олена Валеріївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2013-1783 А]

 УДК 004.9 

7852. Кондращенко В. В. Моделі та інформаційна технологія управління про-

цесами фінансування інвестиційних проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Кондращенко Володимир 

Валерійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3751 А] УДК 004.942 

7853. Коновалюк М. М. Інформаційна технологія для оцінювання і прогно-

зування нелінійних нестаціонарних фінансових процесів : автореф. дис. на здобуття 

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

Максим Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0250 А] 

 УДК 004.942 

7854. Костюк О. О. Моделі і інформаційні технології документообігу віртуаль-

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

01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем" / Костюк Олександр 

Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. 

акад."]. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-3195 А] УДК 004.9:005.92 

7855. Кряжич О. О. Моделі автоматизації виконання функцій і задач управ-

ління імпульсним вибухопожежним захистом хімічного підприємства : автореф. дис. 

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

Кряжич Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. 

простору, [Ін-т пробл. мат. машин і систем]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-2885 А] УДК 004.94:614.833 

7856. Мельник Г. М. Інформаційна технологія аналізу та синтезу структурних 

текстур в автоматизованих системах опрацювання гістологічних зображень : авто-

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

нології" / Мельник Григорій Миколайович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-0731 А]

 УДК 004.9 

7857. Мельник О. О. Одноетапні задачі теорії розкладів у багаторівневій си-

стемі планування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.13.06 "Інформ. технології" / Мельник Олена Олексіївна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Закарпат. держ. ун-т]. — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2703 А] УДК 004.9 

7858. Мельников О. В. Інформаційні технології багаторівневого планування в 

організаційно-виробничих системах з обмеженими ресурсами : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мельни-

ков Олег Валентинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 150 пр. — [2013-3759 А] 

 УДК 004.9:658.5 

7859. Молчанова О. Г. Інформаційна технологія формування і аналізу освітніх 

тестів на основі нечіткої логічної моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Молчанова Ольга Георгіївна ; 

Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0367 А] УДК 004.9 
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7860. Моторнюк Р. Л. Методи комп'ютерної ідентифікації зображень рухомих 

об'єктів на основі клітинних автоматів з гексагональним покриттям : автореф. дис. на 

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

поненти" / Моторнюк Руслан Леонідович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-3255 А] УДК 004.932 

7861. Мочалін О. Є. Інформаційна технологія обробки цифрових трасерних 

зображень на основі побудови реконструйованого кадру : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мочалін Олек-

сандр Євгенович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Донбас. держ. техн. ун-т]. 

— Миколаїв, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-3256 А] УДК 004.9 

7862. Мурга М. О. Інформаційні технології процесів інтрадей-трейдингу : ав-

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

технології" / Мурга Микола Олексійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — К., 2013. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—24 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2545 А]

 УДК 004.9 

7863. Новікова В. В. Моделі аналізу та прогнозування інфляційних процесів 

на основі нечіткого дерева рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Новікова Вікторія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

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

[2013-0387 А] УДК 004.942:336.748.12 

7864. Печерська А. І. Метод та інформаційна технологія диференційної діа-

гностики поширених дерматозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Печерська Анна Іванівна ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-2635 А] УДК 004.9:616-079.4:616.5 

7865. Рябий М. О. Технологія підвищення рівня стиснення цифрових зобра-

жень на основі сплайн-моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Рябий Мирослав Олександрович ; Нац. 

авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-3320 А] УДК 004.932 

7866. Соболєва О. В. Математичні моделі та методи структурно-топологічної 

оптимізації при проектуванні територіально розподілених об'єктів : автореф. дис. на 

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

проектув. робіт" / Соболєва Олена Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелект-

роніки. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-3351 А] УДК 004.942:519.876.5 

7867. Тернов А. С. Методи та комп'ютерні засоби дослідження мімічних про-

явів на обличчі людини для відтворення і розпізнавання жестової мови : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби 

штуч. інтелекту" / Тернов Антон Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 

техн. ун-т", [Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України]. — Донецьк, 2013. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — 

[2013-0790 А] УДК 004.928:004.93 

7868. Федоров А. В. Інформаційна технологія виконання операцій на біржі з 

використанням торгових роботів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Федоров Андрій Васильович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (19 назв). — 100 пр. — [2013-0566 А] 

 УДК 004.942:336.761 

7869. Черняк О. І. Потокові методи і засоби повнофункціональної побітової 

арифметики зі зменшеними витратами обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Черняк Олександр Іванович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-0594 А] 

 УДК 004.9 

7870. Шуневич О. Б. Інформаційна технологія формування динамічного скла-

ду вітрової електростанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Шуневич Олег Борисович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-3024 А] УДК 004.9:621.311.245 

7871. Ямшанов І. С. Моделі та інформаційні технології опрацювання на тех-

нологічність структури об'єктів складального процесу : автореф. дис. на здобуття 

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

Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3678 А] 

 УДК 004.942 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

7872. Бондар О. А. Методологічні основи формування галузевої теорії ефек-

тивного управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Бондар Олена Анатоліївна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 46 с. : іл. — Бібліогр.: с. 38—43 

(58 назв). — 100 пр. — [2013-4328 А] УДК 005.2 

7873. Вартанова О. В. Формування компетенції підприємства у стратегічному 

управлінні знаннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вартанова Олена Вікторівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(48 назв). — 100 пр. — [2013-0070 А] УДК 005.21 

7874. Гуржій Н. М. Управління стратегічним маркетингом: теорія та методо-

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

номіка та упр. п-вами" / Гуржій Наталія Миколаївна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (55 назв). — 150 пр. — [2013-1504 А] УДК 005.21 

7875. Кальна-Дубінюк Т. П. Розвиток аграрного консалтингу сільськогоспо-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — Луган-

ськ, 2013. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—36 (68 назв). — 110 пр. — [2013-2574 А] УДК 

005.942:631.11 

7876. Кучерук Г. Ю. Економічні основи логістичного управління якістю 

транспортних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кучерук Галина Юріївна ; Держ. екон.-

технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (46 назв). 

— 150 пр. — [2013-1609 А] УДК 005.932:656.07 

7877. Левицький С. І. Моделі проектного управління складними економіч-

ними об'єктами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Левицький Станіслав 

Іванович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 

(47 назв). — 100 пр. — [2013-2434 А] УДК 005.8:330.46 

7878. Медведєва О. М. Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проек-

тах: методологічні основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Медведєва Олена Михайлівна ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архіт., [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2013. — 44 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41. — 120 пр. — [2013-1230 А] УДК 005.8 

7879. Меджибовська Н. С. Формування системи постачання промислового 

підприємства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. 

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

п-вами" / Меджибовська Наталія Семенівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2013. 

— 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (68 назв). — 100 пр. — [2013-0341 А] 

 УДК 005.932:334.716 

7880. Педченко Н. С. Потенціал розвитку підприємств і організацій споживчої 

кооперації при стратегічному управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Педченко Наталія Сергіївна ; 

Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2013. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 100 пр. — [2013-1676 А] 

 УДК 005.21:334.735 

7881. Петренко Ю. А. Методологічні основи синтезу системи офісів з управ-

лінням програмами проектно-орієнтованої організації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Петренко 

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

[Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Х., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 

(43 назви). — 100 пр. — [2013-3289 А] УДК 005.3:004 

7882. Поповиченко І. В. Управління ефективністю діяльності будівельного 

підприємства на основі логістичної концепції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Поповиченко 

Ірина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Держ. вищ. навч. закл. "Придні-

пров. держ. акад. буд-ва та архіт."]. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—38 (46 назв). — 100 пр. — [2013-2051 А] УДК 005.932:69 

7883. Сталінська О. В. Стратегічне управління металургійними підприємст-

вами на принципах сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сталінська Олена Вікторів-

на ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2013. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). — 100 пр. — [2013-3612 А] УДК 005.21:669 

На ступінь кандидата 

7884. Аллахвердян А. В. Управління витратами комунальних підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Аллахвердян Антоніна Віталіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. 
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держ. техн. ун-т", [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Маріуполь (Донец. обл.), 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 120 пр. — [2013-0721 А]

 УДК 005.932.5 

7885. Білоус-Сергєєва С. О. Формування та використання інтелектуального 

капіталу промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Білоус-Сергєєва Світлана 

Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь 

(Донец. обл.), 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 120 пр. — [2013-2095 А] УДК 005.336.4:658.114.6 

7886. Бобирєв Д. Б. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на 

основі активізації його інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

Борисович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2845 А] 

 УДК 005.332.4:005.591.6 

7887. Богаченко О. П. Оцінювання ефективності використання систем ме-

неджменту якості на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олена Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Запоріз. держ. 

інж. акад.]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 120 пр. — [2013-0044 А] УДК 005.6:334.716 

7888. Букрєєва К. С. Моделі та методи формування портфеля проектів під-

приємства для планового періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Букрєєва Каріна Сергіївна ; 

Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-0064 А] УДК 005.8 

7889. Бундюк Р. А. Формування комплексної системи управління плавскладом 

судноплавної компанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бундюк Руслан Анатолійович ; Київ. 

держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, [Одес. нац. 

політехн. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-1009 А] УДК 005.95:656.6 

7890. Буценко Л. В. Управління розвитком конкурентних переваг сільськогос-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Буценко Людмила Василівна ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-0653 А] УДК 005.332.4:631.11 

7891. Гайдей О. О. Формування механізму управління змінами на підприємст-

вах легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гайдей Олексій Олексійович ; Київ. нац. 

ун-т технологій та дизайну. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-3691 А] УДК 005.591:[338.45:67/68 

7892. Головко В. А. Забезпечення ефективності діяльності підприємства шля-

хом вдосконалення менеджменту персоналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Головко Валерій 
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Анатолійович ; Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2013-3452 А] 

 УДК 005.95:005.336 

7893. Горбань В. Б. Оцінювання та використання мотиваційного потенціалу 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Горбань Василина Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. по-

літехніка". — Львів, 2013. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (24 назви). — 

100 пр. — [2013-2218 А] УДК 005.336 

7894. Григораш О. В. Управління економічним потенціалом торговельних під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Григораш Оксана Володимирівна ; Донец. нац. ун-т 

економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 160 пр. — [2013-0123 А] 

 УДК 005.336:339.17 

7895. Гронь О. В. Інструментарій управління стратегічними змінами під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Гронь Олександра Вікторівна ; Харків. нац. екон. ун-т. 

— Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-0853 А] УДК 005.591:005.21 

7896. Діхтяренко К. В. Забезпечення комплексного оцінювання розвитку про-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Діхтяренко Костянтин Вікторович ; 

Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-2134 А] УДК 005.412:005.585 

7897. Дорош О. І. Забезпечення конкурентоспроможності промислових під-

приємств на засадах "ринкової орієнтації" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дорош Олег Ігорович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—24 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-1654 А] УДК 005.343 

7898. Єгорченкова Н. Ю. Управління ресурсами портфелів проектів на основі 

матричних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Єгорченкова Наталія Юріївна ; Нац. 

транспорт. ун-т, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2013-1780 А] УДК 005.8 

7899. Жидок В. В. Організаційно-економічний механізм управління конку-

рентоспроможністю підприємств меблевої галузі України : автореф. дис. на здобуття 

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

Вікторія Вікторівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Чернігів. держ. технол. 

ун-т]. — Донецьк, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — 

[2013-1900 А] УДК 005.332.4:684(477) 

7900. Заєць Т. О. Організаційно-економічна система корпоративного управ-

ління на підприємствах легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Заєць Тетяна Олек-

сандрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-2869 А] УДК 005.35:67/68 

7901. Казачков І. О. Вплив стратегічного управління на основні результати 

діяльності металургійного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Казачков Ігор Олего-
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вич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Х., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0208 А] 

 УДК 005.21:669.013 

7902. Каличева Н. Є. Удосконалення управління підприємствами колійного 

господарства залізничного транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Наталія Євгеніївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2013-2874 А] УДК 005.591.4:656.21.07(477) 

7903. Кириченко О. П. Трансформація системи управління інноваційною 

діяльністю суднобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кириченко Оксана 

Петрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 120 пр. — [2013-2877 А] УДК 005.591.6:629.5.081 

7904. Ковалевська К. А. Механізм управління холдинговою компанією в умо-

вах ринкових перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ковалевська Катерина Анатоліївна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Укр. акад. бізнесу та підприємництва]. — 

К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. 

— [2013-0701 А] УДК 005.93 

7905. Коваленко С. М. Управління факторами конкурентоспроможності під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Коваленко Світлана Миколаївна ; Одес. нац. екон. ун-т, 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2013-4084 А] УДК 005.332.4 

7906. Кравченко М. В. Стратегічне управління програмами диверсифікації на 

основі аналізу компетенцій підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та прогр." / Кравченко Марк Во-

лодимирович ; Донец. держ. ун-т упр., [Сум. держ. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 23 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0270 А] УДК 005.21 

7907. Кузнецова Н. Б. Удосконалення механізму професійного розвитку люд-

ських ресурсів інноваційного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Кузнецова Наталія Богданівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 

100 пр. — [2013-1533 А] УДК 005.591.6 

7908. Кузнєцов В. С. Моделювання маркетингово-орієнтованого управління 

підприємств в сфері інформаційного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 

економіці" / Кузнєцов Володимир Сергійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2430 А] 

 УДК 005.51:004:330.4 

7909. Литвишко Л. О. Управління формуванням та розподілом запасних ча-

стин для транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Литвишко Лілія Олександрівна ; 

Нац. транспорт. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-2890 А] УДК 005.932:656.1 

7910. Льовкін В. М. Методи та засоби прийняття інвестиційних рішень в умо-

вах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
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01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Льовкін Валерій Миколайович ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-2027 А] УДК 005.53 

7911. Ляшенко Н. Є. Оцінювання ефективності управління нематеріальним 

компонентом вартості підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ляшенко Наталія Євгенівна ; 

ПВНЗ "Європ. ун-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 120 пр. — [2013-1543 А] 

 УДК 005.52:330.133.1 

7912. Мавріду В. Ю. Методичне забезпечення використання франчайзингу на 

підприємствах легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мавріду Вікторія Юріївна ; 

Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2013-0326 А] УДК 005.591.43:67/68 

7913. Мєняйлова Г. Є. Ефективність розвитку молокопереробних підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Мєняйлова Галина Євгеніївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2013-0354 А] УДК 005.412:637.1 

7914. Мирошниченко О. В. Механізм вдосконалення системи управління якістю 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Мирошниченко Олена Вікторівна ; Донец. нац. ун-т 

економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. 

— Донецьк, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). 

— 100 пр. — [2013-0360 А] УДК 005.336.3 

7915. Мізевич Р. С. Моделювання процесів управління логістичним обслуго-

вуванням споживачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Мізевич 

Роман Сергійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1372 А] УДК 005.932:004.942 

7916. Назаров Н. К. Організаційний супровід реструктуризації персоналу про-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Назаров Нікіта Костянтинович ; Харків. 

нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-0879 А] УДК 005.95:005.332.4 

7917. Нотовський П. В. Формування стратегій оцінювання ризику інвестицій 

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

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Нотовський Павло Валенти-

нович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0389 А] УДК 005.334:330.322 

7918. Ор'єва К. В. Стратегічно-орієнтоване управління підприємством в умо-

вах динамічного бізнес-середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ор'єва Катерина Валеріївна ; 

Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України, [Нац. металург. акад. України]. — Х., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-3275 А] УДК 005.21 

7919. Панасенко Н. Л. Науково-методичне забезпечення управління розвит-

ком аграрного сектора економіки на рівні регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / 

Панасенко Наталія Леонідівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 

Полтава, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 140 пр. — 

[2013-1553 А] УДК 005.21 

7920. Пащенко О. П. Стратегічне управління розвитком молокопереробних під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Пащенко Ольга Петрівна ; Нац. ун-т харч. технологій, 

[Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 

— 100 пр. — [2013-2043 А] УДК 005.21:637.1 

7921. Пегушина Г. О. Підвищення конкурентоспроможності підприємств са-

наторно-курортного комплексу АР Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Пегушина Ганна 

Олександрівна ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсь-

кого]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — [2013-0419 А] УДК 005.332.4:338.48](477.75) 

7922. Побігун С. А. Економетричний супровід стратегічного управління 

нафтогазовими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Побігун Сергій Андрійович ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2013-2714 А] 

 УДК 005.2:665.71 

7923. Поліщук О. М. Організаційно-економічні чинники підвищення конку-

рентоспроможності галузі м'ясного скотарства : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Поліщук 

Олег Миколайович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Уман. нац. ун-т 

садівництва М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2013-3769 А] 

 УДК 005.332.4:636.033 

7924. Полубєдова А. О. Формування управлінського впливу на трудову по-

ведінку персоналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Полубєдова Альона Олександрівна ; 

Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-0432 А] УДК 005.32:005.95 

7925. Проскурніна Н. В. Теоретико-методичне забезпечення контролінгу зов-

нішньоекономічної діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Проскурніна Надія 

Вікторівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1798 А] УДК 005.935:339.54 

7926. Рахмана І. А. Зміни в діяльності підприємства у післяінвестиційному 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Рахмана Ірина Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля. — Луганськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). 

— 100 пр. — [2013-1800 А] УДК 005.591 

7927. Рац О. М. Теоретичне та методичне забезпечення оцінювання ефектив-

ності функціонування машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Миколаївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-2292 А] УДК 005.336.1:621 
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7928. Ревякін О. О. Мотивація праці персоналу малих та середніх прила-

добудівних підприємств в контексті зниження рівня тінізації економіки : автореф. 

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

п-вами" / Ревякін Олександр Олександрович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 120 пр. — [2013-2294 А] 

 УДК 005.32:331.101.3 

7929. Рекіянов С. О. Конкурентне позиціонування у стратегічному управлінні 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Рекіянов Сергій Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). 

— 100 пр. — [2013-1680 А] УДК 005.21 

7930. Сафоненко А. М. Формування сервісної політики підприємства у систе-

мі маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Сафоненко Артем Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0484 А] УДК 005.21 

7931. Сачинська Л. В. Механізм управління логістичними витратами на під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Сачинська Людмила Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. 

— Хмельницький, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-2062 А] УДК 005.932:658 

7932. Сергійчук І. І. Механізм формування масштабів діяльності машинобудів-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сергійчук Ігор Іванович ; ПВНЗ "Європ. 

ун-т". — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — 

[2013-0495 А] УДК 005.2:621 

7933. Сколоздра М. М. Розроблення нормативно-методичних засад оціню-

вання компетентності персоналу випробувальних лабораторій : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація 

та метрол. забезп." / Сколоздра Мирослава Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політех-

ніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. 

— [2013-2317 А] УДК 005.95/.96:006 

7934. Смиковчук Т. В. Економічне оцінювання та обґрунтування заходів з ре-

структуризації промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Смиковчук Тетяна 

Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2727 А] УДК 005.591.4 

7935. Такулов З. М. Протидія системи економічної безпеки підприємства 

опортуністичній поведінці суб'єктів зовнішнього середовища : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. 

діяльн." / Такулов Заур Миколайович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 

Луганськ, 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-4669 А] УДК 005.934 

7936. Турко М. О. Оцінка ризику діяльності будівельного підприємства : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та 

упр. п-вами" / Турко Марія Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. 

держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-1446 А] УДК 005.342:69 
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7937. Фігун Н. В. Логістика замінних частин автомобілебудівних підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Фігун Назар Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (19 назв). — 100 пр. — [2013-1428 А]

 УДК 629.33:005.932 

7938. Фірсова С. М. Стратегічний контролінг в управлінні інноваційною 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Фірсова Світлана Миколаївна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (20 назв). — Примірник деф.: с. 1—2, 19 надруковано двічі. — 100 пр. — 

[2013-2741 А] УДК 005.21:005.342 

7939. Хомутовська Я. М. Удосконалення системи управління персоналом аг-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хомутовська Яна Миколаївна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2599 А] 

 УДК 005.95/.96:631.11 

7940. Цар Г. В. Формування механізму маркетингового менеджменту вироб-

ничо-торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Цар Галина Василівна ; Центр. 

спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-0584 А] УДК 005:339.138 

7941. Циганюк Н. Є. Формування логістичної рекреаційної системи регіонів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Циганюк Наталія Євгеніївна ; Луц. нац. 

техн. ун-т. — Луцьк, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(21 назва). — 130 пр. — [2013-0806 А] УДК 005.932:332.1(477) 

7942. Челпанова М. М. Підвищення конкурентоспроможності аграрних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Челпанова Марина Михайлівна ; Львів. регіон. 

ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, [Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування Кабінету Міністрів України]. — Львів, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3002 А] 

 УДК 005.332.4:631.11 

7943. Чушак-Голобородько А. М. Мотивування суб'єктів креативної діяль-

ності в системі менеджменту машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здо-

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

Чушак-Голобородько Анна Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2013. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-0602 А] УДК 005.418:621 

7944. Шевченко В. С. Управління персоналом в умовах інноваційної діяль-

ності будівельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Шевченко Вікторія Сергіївна ; 

Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2013-1951 А] УДК 005.95:69 

7945. Шикова Л. В. Формування ефективного механізму корпоративного уп-

равління на металургійних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шикова Лілія Ва-

леріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. 

обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2013-

2387 А] УДК 005.35:669.013 

7946. Шлапак О. А. Оптимізація комунікаційного середовища підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Шлапак Оксана Анатоліївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Терно-

піль, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 150 пр. — [2013-3018 А]

 УДК 005.932:664.6 

7947. Шовкопляс А. Ш. Механізм забезпечення економічної стійкості сіль-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шовкопляс Алла Шагитівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-2475 А] 

 УДК 005.3:631.11 

7948. Щербакова К. В. Зміцнення ділової репутації промислового підприємст-

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

міка та упр. п-вами " / Щербакова Катерина Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-1959 А] УДК 005.336.6 

7949. Яременко М. О. Управління потенціалом торговельних підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Яременко Марина Олександрівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 150 пр. — [2013-0835 А] УДК 005.336 

7950. Яремик Х. Я. Оцінювання економічної ефективності інвестиційної 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яремик Христина Ярославівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Укр. акад. друкарства]. — Львів, 2013. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3036 А] УДК 005.336.1:330.322 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

7951. Храмова-Баранова О. Л. Історія метрології, стандартизації і сертифіка-

ції в Україні в ХVІІІ—ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

[спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Храмова-Баранова Олена Леонідівна ; 

НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доб-

рова. — К., 2013. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—35 та в підрядк. прим. — 120 пр. — 

[2013-1835 А] УДК 006.9(477)"17/19" 

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики.  

Каталоги 

На ступінь кандидата 

7952. Матвійчук Л. О. Розвиток біобібліографічних досліджень у галузі гума-

нітарних наук в Національній академії наук України (1918—2012) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 "Книгознав., 

бібліотекознав., бібліографознав. " / Матвійчук Лариса Олександрівна ; НАН 
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України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12— 13 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2192 А] 

 УДК 016:929:001.32(477)"1918/2012" 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь доктора 

7953. Артамонова Н. О. Система інформаційно-бібліотечного та патентного 

забезпечення медичної науки України: генезис, структура, стратегії розвитку : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 

"Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Артамонова Неоніла Олегівна ; М-во 

культури України, Харків. держ. акад. культури. — Х., 2013. — 39 с. — Бібліогр.: 

с. 29—36 (73 назви). — 100 пр. — [2013-1284 А] УДК 02:001:61](477) 

7954. Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: 

теоретико-методологічні засади розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографо-

знав." / Кобєлєв Олексій Миколайович ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 

культури. — Х., 2013. — 34 с. — Бібліогр.: с. 26—31 (45 назв). — 100 пр. — 

[2013-2424 А] УДК 021.1:316.77](477) 

На ступінь кандидата 

7955. Баркова О. В. Технологічні засади формування інформаційних ресурсів 

універсальної електронної бібліотеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Баркова Ольга Валентинівна ; НАН 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Ін-т пробл. реєстрації інфор-

мації]. — К., 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22 (40 назв). — 

100 пр. — [2013-0844 А] УДК 027:004.75 

7956. Вертій Ж. С. Обслуговування читачів в бібліотеках для дітей: розвиток 

інноваційних форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Вер-

тій Жанна Сергіївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв М-ва культури України]. — К., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1979 А] 

 УДК 027.625:024 

7957. Грабар Н. Г. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у 

сучасних соціально-комунікаційних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук [із] соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., 

бібліографознав." / Грабар Наталя Григорівна ; Харків. держ. акад. культури. — Х., 

2008. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2447 А]

 УДК 027.7:316.28 

7958. Кислюк Л. В. Динаміка технологічно-організаційного розвитку бібліотек 

у комунікаційному просторі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографо-

знав." / Кислюк Любов Вікторівна ; Харків. держ. акад. культури, [Харків. нац. техн. 

ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, М-во аграр. політики та продовольства Ук-

раїни]. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-4076 А]

 УДК 022.9:004](477) 

7959. Стрілець Н. О. Технології архівного збереження електронних бібліотеч-

них ресурсів у мережевому комунікаційному просторі : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознав., бібліо-

текознав., бібліографознав." / Стрілець Наталія Олександрівна ; М-во культури 

України, Харків. держ. акад. культури. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-2327 А] УДК 025.34:004.7 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь доктора 

7960. Колісник Ю. В. Журнальна періодика УРСР (1950—1980 рр.) у форму-

ванні суспільної свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Колісник Юрій Вікто-

рович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2013. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — 100 пр. — [2013-2685 А] 

 УДК 304:070](477)"1950/1980" 

7961. Хоменко І. А. Художнє радіомовлення у системі соціальних комуніка-

цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 

27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Хоменко Ілля Андрійович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 31—36. — 100 пр. — [2013-3393 А] УДК 070.448:621.396.7 

На ступінь кандидата 

7962. Біланчук С. М. Інформаційна інтенсифікація як домінанта сучасного те-

левізійного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Біланчук Світлана 

Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-3414 А] УДК 070:654.197 

7963. Білоус О. М. Регіональне телебачення України в контексті національно-

патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та 

історія журналістики" / Білоус Оксана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, Ін-т журналістики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2607 А] 

 УДК 654.197:37.015.31:172.15](477) 

7964. Герасимчук Н. Г. Трансформація фейлетону на шпальтах київської пре-

си другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: призначення, жанрова сутність, стиліс-

тика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Герасимчук Надія Григорівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3448 А] 

 УДК 070(477-25):821.161.2-92.09"18/19" 

7965. Кличко С. М. Типологічна характеристика ЗМК Криму (1954—2004 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 

"Теорія та історія журналістики" / Кличко Світлана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14. 

— 100 пр. — [2013-0699 А] УДК 316.774(477.75)"1954/2004" 

7966. Корольова О. В. Спортивні журнали незалежної України: сучасний стан, 

тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-

мунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Корольова Олена 
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Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2013. 

— 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-1911 А] УДК 050.486:796](477) 

7967. Платонова А. В. Контентне наповнення та аудиторні характеристики ре-

кламних матеріалів кримських газет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Пла-
тонова Айше Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, 

[Укр. католиц. ун-т]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 

[2013-2045 А] УДК 316.774:[659.131.7:070](477.75) 

7968. Саліх Хіва Тахір. Інформаційна та композиційно-графічна модель 
щоденних періодичних видань Швеції : (на прикл. газети "Афтонбладет") : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія 

та історія журналістики" / Саліх Хіва Тахір ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики. — К., 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. 
— [2013-1259 А] УДК 070(485) 

7969. Супрун Л. В. Комунікаційна система "Літературно-Наукового Вістника" 

("Вістника"): мовноментальні детермінанти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / 

Супрун Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналіс-
тики. — К., 2013. — 32 с. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 24—30 (61 назва) та в під-

рядк. прим. — 110 пр. — [2013-2730 А] УДК 070(477)(091) 

7970. Хотюн Л. В. Типологічні особливості "часопису новин" на сучасному 

етапі : (світ. досвід та укр. реалії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Хотюн Люд-

мила Валентинівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гонча-

ра]. — Запоріжжя, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3641 А]

 УДК 070.1(477) 

7971. Цвєтаєва О. В. Сучасна колумністика як складова персонального жур-
налізму в українській та американській пресі : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / 

Цвєтаєва Олена Вікторівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3000 А] 
 УДК 070.432-027.552(477+73) 

7972. Шевченко О. В. Естетико-інформаційні системи медіакомунікацій : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 

"Теорія та історія журналістики" / Шевченко Олександр Віталійович ; Класич. приват. 
ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 150 пр. — [2013-3663 А]

 УДК 070:316.774](477) 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

7973. Берегова Г. Д. Світоглядно-формуючий потенціал філософського знання 

у вищій аграрній освіті України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філо-
соф. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Берегова Галина Дмитрівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 

К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (36 назв). — 100 пр. — [2013-1969 А] 

 УДК 1:[378.147:63 
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7974. Бех Ю. В. Філософські засади формування загальної теорії управління : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Бех Юлія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2013. — 35 с. 

— Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2013-1970 А] УДК 101:005.1 

7975. Воробйова Л. С. Антропологічний вимір глобалізаційних процесів: фі-

лософсько-освітня рефлексія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 

наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Воробйова Любов Сергіївна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29. — 

100 пр. — [2013-1246 А] УДК 1:37 

7976. Гарбар Г. А. Філософія гостинності в українському просторі туризму : 

(соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії / Гарбар Галина Анатоліївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-0090 А] УДК 1:338.483.13](477) 

7977. Головей В. Ю. Репрезентація сакрального в мистецтві: філософсько-

естетичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : 

спец. 09.00.08 "Естетика" / Головей Вікторія Юріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Луганськ, 2013. — 

35 с. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2013-3806 А] УДК 111.852:7.046.3 

7978. Громов В. Є. Духовність як філософська та соціально-історична проб-

лема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 

"Соц. філософія та філософія історії" / Громов Валерій Євгенович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 

2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33. — 100 пр. — [2013-1897 А] УДК 130.122 

7979. Загарницька І. І. Дитинство як соціальний феномен: філософська кон-

цептуалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Загарницька Ірина Іванівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (27 назв). 

— 100 пр. — [2013-2792 А] УДК 1:316.3 

7980. Кивлюк О. П. Становлення інформаційної педагогіки в умовах гло-

балізації: філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філо-

соф. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Кивлюк Ольга Петрівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (36 назв). — 

100 пр. — [2013-1515 А] УДК 130.2:37.0:004 

7981. Лугуценко Т. В. Homo virtues в сучасному культурному просторі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. 

антропологія, філософія культури" / Лугуценко Тетяна Валентинівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 

(47 назв). — 100 пр. — [2013-3702 А] УДК 130.2:004.946 

7982. Лустенко А. Ю. Буденність як філософсько-естетичний феномен : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / 

Лустенко Андрій Юрійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луган-

ськ, 2013. — 33 с. — Бібліогр.: с. 25—28. — 100 пр. — [2013-0322 А] 

 УДК 111.8 

7983. Машталер А. А. Потенціал освіти в трансформаціях суспільства знань : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філо-
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софія освіти" / Машталер Антоніна Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

вищ. освіти. — К., 2013. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2013-0339 А] УДК 

141.132:37 

7984. Михайлишин Г. Й. Ціннісно-світоглядні аспекти сучасної освітньої па-

радигми : (філософ. концептуалізація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Михайлишин Галина Йосипів-

на ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2013. — 38 с. — Бібліогр.: 

с. 30—33. — 100 пр. — [2013-1163 А] УДК 140.8+37.013.73 

7985. Петрушенко О. П. Утопія як феномен європейської культури: філософ-

сько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 

наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Петрушенко 

Оксана Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 31 с. — 

Бібліогр.: с. 27—29. — 100 пр. — [2013-3292 А] УДК 141.81 

7986. Сайтарли І. А. Історичні типи соціальної культури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 

філософія історії" / Сайтарли Інна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2013. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—28. — 100 пр. — [2013-2832 А] 

 УДК 101.8:316.72 

7987. Скворець В. О. Життєустрій народу: соціально-філософський аналіз : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Скворець Володимир Олексійович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 33 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 28—29 (22 назви). — 100 пр. — [2013-3348 А] 

 УДК 141.7:316.4 

7988. Столяр М. Б. Сміхова культура тоталітарного суспільства: сутність, 

форми, механізми дії : (на прикл. радян. культур. практик) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія 

культури" / Столяр Марина Борисівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Ін-т філософії НАН України ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2013. — 33 с. — Бібліогр.: 

с. 28—31 (32 назви). — 100 пр. — [2013-0524 А] УДК 130.2+316.722 

7989. Яковенко М. Л. Парадигма естетичного в інформаційному просторі 

культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.08 

"Естетика" / Яковенко Марина Леонідівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Луганськ, 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2013-0831 А]

 УДК 111.852:316.774 

На ступінь кандидата 

7990. Азархін К. А. Онтологічні інтенції свідомості: феноменологія і прагма-

тика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.01 

"Онтологія, гносеологія, феноменологія" / Азархін Кирило Андрійович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. 

— [2013-1721 А] УДК 141.12 

7991. Асаєва В. В. Полікультурність та мультилінгвізм у філософсько-

освітньому вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Асаєва Валерія Володимирівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. — Х., 

2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1965 А] 

 УДК 1:37 
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7992. Баранівський В. В. Соціальні рівність та нерівність як фактори 

функціонування українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ба-

ранівський Віталій Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 

2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2013-1124 А] 

 УДК 141.7:316.344.3](477) 

7993. Блоха Я. Є. Аксіологічні аспекти творчої спадщини В. Г. Короленка : 

(іст.-філософ. контекст) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Блоха Ярослав Євгенійович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2013. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3064 А] 

 УДК 124.5:821.161.1.09 

7994. Бондар Л. В. Філософія щастя: ціннісно-праксеологічний аспект : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філо-

софія та філософія історії" / Бондар Лілія Василівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). 

— 110 пр. — [2013-1005 А] УДК 130.2 

7995. Брегін М. Г. Філософське осмислення трансформації системи освіти у 

процесі становлення інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Брегін Михайло 

Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-0057 А] УДК 101.1:37.014.5 

7996. Вербицька О. В. Тілесність і дух у філософському дискурсі постмодер-

нізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 

"Соц. філософія та філософія історії" / Вербицька Ольга Володимирівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 

[2013-2934 А] УДК 141.78:159.9.016.1 

7997. Вербова Р. М. Ідеї персоналізму в українській філософії : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / 

Вербова Роксолана Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (24 назви). — 100 пр. — [2013-3434 А] 

 УДК 141.144(477) 

7998. Волковинська В. О. Події та ситуації повсякденності: соціально-фено-

менологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Волковинська Вероніка Олек-

сандрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Київ. нац. торг.-екон. ун-

т]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2013-2849 А] 

 УДК 1:316.3 

7999. Гордієнко В. С. Філософія "співаючого серця" І. Ільїна : (історико-філо-

соф. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 

"Історія філософії" / Гордієнко Влада Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-0113 А] УДК 1(091) 

8000. Дев'ятко Н. В. Міфологічний образ України як світоглядно-комунікатив-

ний феномен: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 

Дев'ятко Наталія Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
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[Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Дніпропетровськ, 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-3120 А] УДК 140.8(477) 

8001. Димитров В. Ю. Управління як об'єкт філософської рефлексії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія 

та філософія історії" / Димитров Владислав Юрійович ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т вищ. освіти, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-1996 А] УДК 101:005.1 

8002. Жадяєв Д. В. Метафізика процесу А. Н. Вайтгеда: історико-філософ-

ський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Жадяєв Денис Володимирович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 

2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2013-2143 А] УДК 141.145 

8003. Жукова А. І. Мрія у сучасній культурі: репрезентації і функціональний 

потенціал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 

09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Жукова Анна Ігорівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-3474 А] УДК 130.2:141.319.8 

8004. Карповець М. В. Місто як світ людського буття: філософсько-антро-

пологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Карповець Максим 

В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. 

акад."]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0895 А]

 УДК 141.319.8 

8005. Кліваденко Н. І. Філософська спадщина В. Шинкарука : (іст.-філософ. 

аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.05 

"Історія філософії" / Кліваденко Наталія Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-3502 А] 

 УДК 1(477)(092) 

8006. Колесник А. О. Інноваційний потенціал освітнього маркетингу: філо-

софсько-освітній аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Колесник Анастасія Олегівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. 

— Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 120 пр. — [2013-2015 А] 

 УДК 37.014.54:1 

8007. Корсак М. В. Особистість як суб'єкт творчої діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 

філософія історії" / Корсак Маргарита Вікторівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (4 назви). 

— 110 пр. — [2013-1038 А] УДК 141.7 

8008. Косенко В. Д. Феномен інтелігентності як предмет філософської реф-

лексії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 

"Соц. філософія та філософія історії" / Косенко Володимир Дмитрович ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-0259 А] УДК 101.3:316.3 

8009. Краснікова О. В. Світоглядно-концептуальні пріоритети ефективної 

освітньої парадигми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Краснікова Оксана Валентинівна ; Харків. нац. 
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пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Х., 

2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2013-0274 А] 

 УДК 37.0:101 

8010. Куліченко В. В. Правова соціалізація особистості як об'єкт соціально-

філософського аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Куліченко Віктор Володи-

мирович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. авіац. ун-т]. — Житомир, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2234 А] 

 УДК 141.7 

8011. Куций А. М. Філософсько-освітній аналіз кооперативного навчання : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Фі-

лософія освіти" / Куций Андрій Миколайович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Х., 2013. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 120 пр. — [2013-1857 А] УДК 1:37 

8012. Лазарева М. Л. Діалектика масовості та елітарності у контексті від-

чуження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Лазарева Марина Леонідівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). 

— 130 пр. — [2013-2956 А] УДК 130.123.1:316.344.7 

8013. Легка Н. М. Література кінця ХХ століття в пошуках реальності : (есте-

тико-культурол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.08 "Естетика" / Легка Наталія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 

120 пр. — [2013-2179 А] УДК 111.852:82.09"19" 

8014. Лєнь Т. В. Освітньо-виховні чинники первинної гендерної соціалізації 

особистості: філософсько-освітній аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Лєнь Тетяна Вікторівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15. 

— 100 пр. — [2013-2889 А] УДК 1:37:316.346.2.032 

8015. Лисенко М. В. Інноваційна парадигма вищої освіти України за умов пе-

реходу до інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Лисенко Микола Владиславович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 17 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (19 назв). — 100 пр. — [2013-0306 А] УДК 001.895:37.046 

8016. Литвин І.-Р. П. Гуманістична спрямованість соціально-філософської 

концепції Еріха Фромма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Литвин Інна-Романа Петрівна ; Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-

ника"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2013-3224 А] УДК 141.5:165.742 

8017. Луценко Н. Ю. Мережевий простір: соціально-філософський аналіз : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та історія філософії" / Луценко Наталія Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0323 А]

 УДК 1:316.774 

8018. Матицин О. І. Художньо-естетичні особливості українського іконопису 

ХV—XVI століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
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спец. 09.00.08 "Естетика" / Матицин Олексій Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — 

[2013-0333 А] УДК 111.852:7.04(=161.2)"14/15" 

8019. Мельник О. Л. Інтеграційні процеси в освіті : (соц.-філософ. аспект) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філо-

софія освіти" / Мельник Оксана Леонідівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — К., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 10—12 (22 назви). — 100 пр. — [2013-

0347 А] УДК 141.132:37 

8020. Пальчик С. І. Аксіологічні аспекти патріотизму в контексті національ-

ної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Пальчик Сергій Іванович ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 14 с. 

— Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 110 пр. — [2013-1058 А] УДК 101:316.324 

8021. Пронюк-Возна Н. П. Творча спадщина Івана Труша в контексті культу-

ротворчих процесів в Україні (межа ХІХ—ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Пронюк-Возна На-

талія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3587 А] 

 УДК 75.071.1:111.852](477)"18/19"(092) 

8022. Радей А. С. Бюрократія як управлінський інститут: соціально-філо-

софський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Радей Андрій Сергійович ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-2056 А]

 УДК 141.7:35.08 

8023. Русаков С. С. Філософування як ознака популярної культури : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. 

антропологія, філософія культури" / Русаков Сергій Сергійович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-2986 А] УДК 130.2 

8024. Русін Р. М. Історична трансформація художнього образу у пластичному 

мистецтві : (європ. контекст) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Русін Руслан Мирославович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2013-1072 А] УДК 111.852:73](4) 

8025. Савонова Г. І. Метафізика свободи в екзистенціальній філософії М. О. Бер-

дяєва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 

"Історія філософії" / Савонова Ганна Іванівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Донбас. держ. пед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2013-2304 А] УДК 141.5(47+57) 

8026. Світлинець О. В. Туризм як соціокультурний феномен: соціально-

філософський дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Світлинець Ольга Володими-

рівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2013. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2013-2988 А] УДК 1:316]:338.48 

8027. Скакун І. О. Антропоцентризм і динаміка парадигм людиномірності на-

укового знання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 
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спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Скакун Ігор Опанасович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 

100 пр. — [2013-1716 А] УДК 141.319.8 

8028. Смольницька О. О. Філософсько-методологічні засади літературознав-

чих досліджень в Київському університеті кінця ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 "Українознавст-

во" / Смольницька Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—14 (19 назв). — 100 пр. — [2013-1413 А] 

 УДК 130.2:82.09:378.4](477-25)"18/19" 

8029. Фіщук Ю. С. Феномен довіри у соціально-філософському вимірі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філо-

софія та філософія історії" / Фіщук Юлія Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 

2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0798 А] УДК 

130.121 

8030. Шелехов Є. О. Благодійність як соціально-філософський феномен : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Шелехов Євгеній Олександрович ; Донец. нац. ун-т. 

— Донецьк, 2013. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0816 А]

 УДК 141.7:364-3-787.26 

8031. Яцишена Г. А. Етос власності в параметрах ціннісних самовизначень 

особистості: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Яцишена 

Ганна Анатоліївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". 

— Одеса, 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (5 назв). — 100 пр. — [2013-1479 А] 

 УДК 1:316.3 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

8032. Бистрова Ю. О. Система психолого-педагогічного забезпечення профе-

сійно-трудової соціалізації осіб з психофізичними порушеннями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Соц. психологія" / Бист-

рова Юлія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Лу-

ган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(45 назв). — 100 пр. — [2013-1843 А] УДК 159.922.76-056.34 

8033. Волженцева І. В. Генезис поліфункціональної регуляції психічних станів 

особистості емоціогенними засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Волженцева 

Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — К., 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (39 назв). — 100 пр. — 

[2013-1301 А] УДК 159.923.2 

8034. Климишин О. І. Християнсько-психологічні основи духовного розвитку 

особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 

"Пед. та вік. психологія" / Климишин Ольга Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — К., 2013. — 43 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (42 назви). — 100 пр. — [2013-1518 А] 

 УДК 159.922.7 

8035. Кряж І. В. Психологія смислової регуляції екологічно релевантної пове-

дінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 
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"Заг. психологія, історія психології" / Кряж Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — 

[2013-3205 А] УДК 159.9.019.4:502/504 

8036. Михальчук Н. О. Психологія читання літературних творів старшоклас-

никами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 

"Пед. та вік. психологія" / Михальчук Наталія Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 46 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 38—43. — 100 пр. — [2013-0363 А] УДК 159.946.4-057.874 

8037. Мілютіна К. Л. Психологія зміни життєвої стратегії особистості : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. пси-

хологія; історія психології" / Мілютіна Катерина Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (41 назва). — 

100 пр. — [2013-2969 А] УДК 159.923 

8038. Поліщук В. М. Психологія переживань вікових криз у підлітковому і 

юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Поліщук Валерій Миколайович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41. — 100 пр. 

— [2013-0431 А] УДК 159.942.53-053.6 

8039. Романенко О. В. Антиципація в структурі психічної діяльності дітей з 

церебральним паралічем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Романенко Оксана Вікторівна ; Ін-т спец. педа-

гогіки НАПН України. — К., 2013. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 

(41 назва). — 100 пр. — [2013-1179 А] УДК 159.922.761:616.831-005.1 

8040. Синьова Є. П. Особливості розвитку та виховання особистості при гли-

боких порушеннях зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Синьова Євгенія Павлівна ; Ін-т спец. педа-

гогіки НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2013. — 44 с. — 

Бібліогр.: с. 34—42 (85 назв). — 100 пр. — [2013-3342 А] 

 УДК 159.922.76:376]-056.262 

8041. Ткачук Т. А. Психологія копінг-поведінки особистості майбутнього і 

діючого податківця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ткачук Таїсія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—39 (33 назви). — 100 пр. — [2013-1818 А] УДК 159.9.019.4:336.22-051 

8042. Чорний Є. В. Психологічне моделювання полікультурної освіти : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 

психологія" / Чорний Євген Володимирович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Держ. закл. "Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського"]. — Одеса, 

2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (37 назв). — 120 пр. — [2013-0812 А]

 УДК 159.9:37.015.3 

8043. Щербина Л. Ф. Метатеоретичне мислення психотерапевта: модель, ме-

ханізми, технологія розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Щербина Людмила 

Францівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви). — 100 пр. — [2013-0635 А] 

 УДК 159.955:615.851-051 
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На ступінь кандидата 

8044. Акрітіду Е. О. Мотиваційні особливості запам'ятовування та збереження 

професійних текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Акрітіду Еліна Одіссеївна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3042 А] УДК 159.953.3 

8045. Амплєєва О. М. Емоційний інтелект в структурі професійної діяльності 

психолога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Амплєєва Ольга Михайлівна ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Херсон. держ. ун-т]. — Оде-

са, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2841 А]

 УДК 159.923.38 

8046. Бабич С. С. Психологічні детермінанти трансформації особистісного 

смислу професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Бабич Світлана 

Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-0962 А] УДК 159.923 

8047. Баняс О. А. Психологічні особливості формування креативного мислен-

ня у майбутніх фахівців юридичного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Баняс Олена 

Антонівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Нац. 

акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2013. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1123 А] 

 УДК 159.922:[378.147:34 

8048. Барна М. В. Психологічні особливості побудови стратегій самореалізації 

студентів-інвалідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Барна Мирослава Володими-

рівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-1289 А] 

 УДК 159.923-057.875-056.26 

8049. Бік К. В. Психологічні особливості авторитарної спрямованості особис-

тості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Бік Ксенія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. 

— [2013-3413 А] УДК 159.923 

8050. Боровцова М. С. Становлення гендерної ідентичності хлопців у не-

повній сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Боровцова Мар'яна Сергіївна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсько-

го]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 

150 пр. — [2013-1492 А] УДК 159.922.1:316.362.31]-055.15 

8051. Бриль М. М. Соціально-психологічні особливості розвитку креативності 

у студентської молоді в процесі її професійної підготовки у мистецькому виші : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. пси-

хологія; психологія соц. роботи" / Бриль Марина Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2013-0058 А] УДК 159.923.2 
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8052. Варга В. С. Етнопсихологічні чинники адаптації дитини до шкільного 

середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Варга Вікторія Степанівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2654 А] УДК 159.922.7 

8053. Виговський С. Є. Емпатія як чинник розвитку смислової сфери особис-

тості в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Виговський Сергій Євгенович ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 23 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0923 А] УДК 159.922.7 

8054. Галаган Л. В. Психологічні особливості розвитку конкурентоздатності 

безробітних-майбутніх підприємців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Галаган 

Лариса Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Ко-

стюка. — К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — 

[2013-2114 А] УДК 331.56-051:159.9 

8055. Гірняк Г. С. Психологічне проектування змісту і структури навчально-

книжкових комплексів з гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 

вік. психологія" / Гірняк Галина Степанівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-2938 А]

 УДК 159.922:378.091.64 

8056. Гнезділов Д. Ю. Психологічні особливості емпатійних типів особис-

тості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Гнезділов Дмитро Юрійович ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-2850 А] УДК 159.923 

8057. Гуржий О. В. Соціально-психологічні чинники адаптаційних розладів у 

дітей дошкільного віку та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Гуржий 

Олег Вікторович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-1023 А] 

 УДК 159.922.7 

8058. Данчева Т. Д. Індивідуальні прояви психологічного здоров'я особистос-

ті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 

психологія, історія психології" / Данчева Тетяна Дмитрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова. — Одеса, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-3460 А] УДК 159.923 

8059. Демчук О. О. Психологічні чинники формування життєвої компетент-

ності майбутніх практичних психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Демчук Олена Олександ-

рівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0147 А]

 УДК 159.923:378 

8060. Дзюбенко О. А. Психологічні особливості адаптації молодших підлітків 

до навчання в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Дзюбенко Олена Анатоліївна ; Нац. 
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пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0925 А] УДК 159.922.7:373.3 

8061. Дідик Н. М. Професійно значущі характеристики особистісної зрілості 

майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Дідик Наталія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (34 назви). — 110 пр. — [2013-0150 А] 

 УДК 159.923 
8062. Дроздова А. Р. Психологічні чинники прояву синдрому "емоційного ви-

горання" у представників різних типів професій і безробітних : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія 

психології" / Дроздова Анна Ростиславівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Х., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2222 А]

 УДК 159.942.5-057.19 

8063. Дроздова Д. С. Індивідуальні особливості архетипної символіки : (гли-

бинно-психол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Дроздова Діана Сергіївна ; Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, [Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — К., 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-1779 А] 

 УДК 159.964.21 

8064. Іванчук І. О. Етнолінгвістичні чинники формування картини світу в 
учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Іванчук Ірина Олек-

сандрівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (4 назви). — 100 пр. — [2013-0199 А] УДК 159.922.4 

8065. Кідалова М. М. Психологічні особливості емоційних бар'єрів у під-
літковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кідалова Марина Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бо-

риса Грінченка, [Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" Нац. акад. пед. наук 

України]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2013-2619 А] УДК 159.942:159.922.7 

8066. Кірєєва У. В. Психологічні особливості розвитку Я-концепції майбутніх 

соціальних педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кірєєва 
Уляна Валеріївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 

[Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0862 А] 

 УДК 159.923.2:37.013.42 

8067. Клименко І. В. Гендерні особливості професійної деформації праців-
ників органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Клименко Ігор Володимирович ; 

М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2013. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3173 А] 
 УДК 159.9.019.4.072:351.74(477) 

8068. Кобрисенко Д. О. Динаміка образу Я в процесі ідентифікації особи з 

політичною партією як референтною спільнотою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.11 "Політ. психологія" / Кобрисенко Данііл 
Олегович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — К., 2013. — 16 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2013-2012 А] УДК 159.923.2:329 
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8069. Ковальчишина С. В. Психологічні основи запобігання професійним де-

струкціям слідчих на різних етапах їх професіоналізації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Ковальчи-

шина Світлана Володимирівна ; М-во внутр. справ, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2013-2879 А] 

 УДК 159.944.4:351.746.2(477) 

8070. Кокарєва М. В. Психологічні особливості сприймання студентами 

творів сучасного живопису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кокарєва Марія Володимирівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2013-0245 А] 

 УДК 159.922.6-057.875:75.03'06 

8071. Кокоріна Ю. Є. Психологічні способи попередження та корекції екзис-

тенціальної кризи особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Кокоріна Юлія Єв-

генівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Одеса, 2013. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2013-3184 А] 

 УДК 159.923:111.11-044.372 

8072. Костіна Т. О. Особливості усвідомлення життєвих сценаріїв у юнацько-

му віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 

"Пед. та вік. психологія" / Костіна Тетяна Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грін-

ченка, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1528 А] УДК 

159.922.8 

8073. Кузнєцова Л. М. Особливості фрустрації у підлітків з різними ак-

центуаціями характеру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кузнєцова Лідія Миколаївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0283 А] УДК 159.922.7 

8074. Кулаков Р. С. Особливості становлення самооцінки та рівня домагань 

старшокласників як психологічних детермінант їх професійного самовизначення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Пед. та 

вік. психологія" / Кулаков Руслан Станіславович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-

нова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2013-0932 А] 

 УДК 159.922.7 

8075. Кулик Т. М. Системно-динамічні особливості розвитку екологічної сві-

домості студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кулик Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т 

"Остроз. акад.", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Острог (Рівнен. обл.), 

2013. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0905 А] 

 УДК 159.922-057.87:502 

8076. Куриця А. І. Відповідальність як чинник розвитку лідерських якостей 

студента : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 

"Пед. та вік. психологія" / Куриця Алла Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-2693 А] УДК 159.922.7 

8077. Куриця Д. І. Психологічні чинники професійного стресу у держслужбов-

ців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 
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"Організац. психологія; екон. психологія" / Куриця Денис Іванович ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — Примірник деф.: Невірно зброшуровано. — 100 пр. 

— [2013-1158 А] УДК 159.922:35.08 

8078. Кутовий К. П. Прогностична модель комп'ютерної діагностики емоцій-

ної стійкості людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Кутовий Костянтин Петрович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1535 А] УДК 159.942 

8079. Лаврова М. Г. Індивідуально-типологічні особливості перебігу стану 

напруги студентів у період сесії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Лаврова Марина 

Геннадіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-3215 А] УДК 159.922.8-057.875 

8080. Лазос Г. П. Психологічна корекція негативних переживань підлітків у 

стосунках з батьками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лазос Гелена Петрівна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2013-2811 А] УДК 159.922.7:159.942.5-053.6 

8081. Леонова І. М. Особливості батьківсько-дитячих стосунків підлітків-

учнів школи-інтернат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Леонова Інна Михайлів-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2013-1358 А] УДК 159.922.7 

8082. Луценко М. Ю. Фрустрація потреби у власності як чинник деформуван-

ня ціннісно-смислової сфери молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Луценко 

Марина Юріївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — К., 2013. — 18 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1362 А] 

 УДК 159.942.5 

8083. Мажорова О. Г. Психологічні фактори комунікативної взаємодії суб'єк-

тів торговельної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Мажорова Олена 

Геннадіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 

— [2013-1048 А] УДК 159.9:316.776.3 

8084. Малєєва О. В. Психологічні особливості дезадаптації старших дошкіль-

ників та шляхи її подолання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Малєєва Оксана Валентинівна ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Республік. вищ. 

навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Одеса, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—

17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0936 А] УДК 159.922.73 

8085. Малкін В. М. Психологічні особливості самоконституювання суб'єкта у 

віртуальній реальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Малкін Василь Максимович ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. вищ. навч. 

закл. "Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського"]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0874 А] УДК 159.922.1 
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8086. Мельничук М. М. Особливості толерантності як системної характерис-

тики особистості студента : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Мельничук Майя Ми-

хайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 16 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0350 А] УДК 159.922.8 

8087. Митроченко О. Є. Дистрибутивні властивості уваги в психомоторних та 

перцептивних діях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Митроченко Ольга Євгенівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0361 А] УДК 159.952.2.072:159.94 

8088. Молдованова А. О. Психологічні засади запобігання проявам агресив-

ності у професійній діяльності вчителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Молдованова Агнесса 

Олександрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 

[Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" НАПН України]. — Одеса, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0876 А] 

 УДК 159.9:37.011.3-051 

8089. Моргун Я. І. Гендерно зумовлені психологічні особливості кар'єрного 

самовизначення особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Моргун Ярослав Ігорович ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Ін-т психології ім. Г. С. Кос-

тюка НАН України]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2013-2901 А] УДК 159.923.2:316.346.2 

8090. Мостова Т. Д. Індивідуально-типологічні особливості особистості як де-

термінанти наркотичної залежності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Мостова Тетяна 

Дмитрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3253 А] 

 УДК 159.923:616.89-008.441.3 

8091. Мотрук Т. О. Особливості прояву емоційних станів ігрозалежних юнаків 

та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мотрук Тетяна Олександрівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та соц. комунікацій. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0373 А] 

 УДК 159.942:159.922.8 

8092. Ніконорова М. А. Формування психологічної готовності персоналу су-

пермаркетів до профілактики організаційних конфліктів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. пси-

хологія" / Ніконорова Марина Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пси-

хології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-2041 А] УДК 159.964.21:331.109 

8093. Петренко Т. М. Невербальне спілкування як засіб імпліцитної діагнос-

тики особистісних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Петренко Тетяна 

Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1390 А] 

 УДК 159.923 
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8094. Попова М. І. Когнітивний стиль як чинник розвитку професійної ком-

петентності телефонних консультантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Попова 

Марта Ігорівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — 

[2013-2283 А] УДК 159.95:621.395-051 

8095. Рудська А. І. Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації 

соціальних проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Рудська Антоніна Ігорів-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2907 А] УДК 159.923.2:316.46 

8096. Саврасова-В'юн Т. О. Психологічні особливості розвитку громадянської 

активності старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Саврасова-В'юн Тетяна Олександ-

рівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 

освіти" НАПН України]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2013-1706 А] УДК 159.922.7 

8097. Сєромаха Н. Є. Корекція поведінки розумово відсталих дітей молодшого 

шкільного віку в ситуаціях фрустрації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Сєромаха Наталія Євгенівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-2722 А] УДК 159.922.76-056.313 

8098. Сірик І. В. Едіпова залежність та її вплив на формування психіки суб'єкта : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 

вік. психологія" / Сірик Ірина Вячеславівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Чер-

кас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-2723 А] УДК 159.964.2:159.923 

8099. Терещенко М. В. Психологічні особливості становлення образу сім'ї у 

дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Терещенко Марія Вікторівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-1000 А] УДК 159.922.7 

8100. Утєєва А. А. Індивідуально-психологічні особливості ґенези невротич-

них розладів : (крос-культ. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Утєєва Айман Абуївна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2013-2919 А] УДК 159.923:616.891 

8101. Федорець А. В. Психологічні чинники самоставлення особистості 

спортсмена : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Федорець Антон Володимирович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1425 А] УДК 159.923.2:796.071.2 

8102. Фурман В. В. Психологічні умови розвитку особистісної рефлексії у 

студентів технічного університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Фурман Вікторія Вікто-

рівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. авіац. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2996 А] УДК 159.922.8 
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8103. Шевченко О. М. Психологічні особливості розвитку особистісної ком-

петентності старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шевченко Ольга Миколаївна ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2756 А] 

 УДК 159.922.8 

8104. Шевчук З. М. Психолого-педагогічні чинники розвитку духовного по-

тенціалу в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шевчук Зінаїда Миколаївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-1110 А] УДК 159.922.8 

8105. Шестопалова К. М. Психологічні механізми взаємозв'язку антиципації 

та життєвої компетентності особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Шестопа-

лова Катерина Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-

петровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-1454 А] УДК 159.923.2 

8106. Шпак С. Г. Психологічні особливості поведінки молодших школярів у 

конфліктних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шпак Світлана Григорівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 110 пр. — [2013-2392 А] УДК 159.922.7 

8107. Щербак Т. І. Розвиток образу Я у період репрезентації інтелекту осо-

бистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Щербак Тетяна Іванівна ; Держ. закл. "Пів-

денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2013. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3026 А] 

 УДК 159.923.2:159.925 

8108. Яворська Н. І. Вплив молодіжної субкультури на формування гендерної 

ідентичності підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Яворська Наталія Іва-

нівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника]. — Луганськ, 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2013-0826 А] УДК 159.922.8:316.723-053.6 

8109. Яворська О. В. Міжособистісні стосунки та їх вплив на особливості пе-

реживання розлучення жінками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Яворська Олена 

Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. 

— [2013-2510 А] УДК 159.923-055.2-058.836.2 

8110. Якименко О. Ю. Особистісні характеристики дівчат, які перебувають на 

різних етапах психосексуального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Якименко 

Оксана Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2013-2511 А] 

 УДК 159.922.1-055.25 
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16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь доктора 

8111. Утюж І. Г. Сучасні освітні парадигми: соціально-філософський кон-

текст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.03 

"Соц. філософія та філософія історії" / Утюж Ірина Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2013-1274 А]

 УДК 165 

На ступінь кандидата 

8112. Грицишина М. В. Досвід сенсуалізму Дж. Локка і безпосередність вра-

ження Д. Юма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 

09.00.05 "Історія філософії" / Грицишина Марія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-1846 А] УДК 165.641 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь доктора 

8113. Грицюта Н. М. Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із. соц. комунікацій : [спец.] 

27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Грицюта Наталія Миколаївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—32. — 110 пр. — [2013-1138 А] УДК 17:659.1 

На ступінь кандидата 

8114. Машкін В. В. Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в 

контексті трансформації нормативності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / Машкін Володимир Вікторович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 

120 пр. — [2013-2193 А] УДК 17.01 

8115. Мовчан Т. М. Морально-етична складова політичних відносин у сучас-

ному українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фі-

лософ. наук : [спец.] 09.00.12 "Українознавство" / Мовчан Тетяна Михайлівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-2200 А] УДК 17.023:323(477) 

8116. Якимець Н. Р. Соціально-етичний вимір філософії Кароля Войтили : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / 

Якимець Наталія Романівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 120 пр. — [2013-0829 А] УДК 172 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь доктора 

8117. Волошин В. В. Епістемологія релігії: парадигмальні засади та пізнавальні 

стратегії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.11 

"Релігієзнавство" / Волошин Володимир Вікторович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сково-

роди НАН України, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30. — 

100 пр. — [2013-0665 А] УДК 2-1 
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На ступінь кандидата 

8118. Бойчук Н. В. Філософія релігії Макса Шелера: феноменологічний кон-

текст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 
"Релігієзнавство" / Бойчук Наталія Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-

вича. — Чернівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-3725 А]

 УДК 2-1 

8119. Бридня Н. С. Аналітична філософія релігії Елвіна Плантінги : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавст-

во" / Бридня Наталія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3075 А] УДК 2-1 

8120. Горбань Р. А. Есхатологічна перспектива історії в інтерпретації Миколи 
Бердяєва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 

"Релігієзнавство" / Горбань Річард Анатолійович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди 

НАН України. — К., 2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-0111 А] УДК 2-1 

8121. Марковський Б. В. Міфологічні символи та трансформація їх сприйнят-
тя у християнській культовій традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Марковський Броніслав Володими-

рович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2013. — 16 с. — Біб-

ліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1050 А] УДК 2-1 
8122. Мірошниченко А. К. Феноменологія релігії як дисципліна релігієзнавст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.11 

"Релігієзнавство" / Мірошниченко Анна Казимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 

[2013-3251 А] УДК 2-1 
8123. Олексійчук Л. В. Церковне право як християнська нормативна система : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релі-

гієзнавство" / Олексійчук Людмила Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0394 А] 
 УДК 2-74 

27 Християнство 

На ступінь кандидата 

8124. Богатирьова Н. Ю. Релігійність і кримінальна правосвідомість: філо-
софсько-соціальні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Богатирьова Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. 

— [2013-0043 А] УДК 101.1:[27+34] 

8125. Малик В. Г. Конфесійна поліваріантність християнської есхатології: ге-
неза та еволюційні трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філософ. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Малик Василь Георгійович ; Черні-

вец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 

100 пр. — [2013-1160 А] УДК 27-175 
8126. Мельничук Ю. І. Феномен проповідницького слова в українській право-

славній традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Мельничук Юлія Іванівна ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка. — Житомир, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-2704 А] УДК 271.2-475 
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8127. Мишков В. Я. Еволюція та тенденції розвитку старообрядництва в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.11 

"Релігієзнавство" / Мишков Віктор Ярославович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — Житомир, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—

16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2196 А] УДК 271.222(470+571)-86"16" 

8128. Нагорний В. В. Конфесійна політика Російської імперії щодо православ-

них сектантів українських губерній в ХІХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Нагорний Віталій Віта-

лійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка]. — Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-2818 А] УДК 322(47+57):271.2-79(477)]"18" 

8129. Охріменко Г. В. Висвітлення проблеми укладання Берестейської унії та 

полеміки щодо неї у роботах викладачів та студентів Київської духовної академії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігіє-

знавство" / Охріменко Ганна Валеріївна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рів-

нен. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-3568 А] УДК 271.4-9(477-25)"1596" 

8130. Скорупо С. О. Протестантизм у соціокультурному просторі незалежної 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 

26.00.04 "Укр. культура" / Скорупо Світлана Олександрівна ; М-во культури Украї-

ни, Харків. держ. акад. культури. — Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-3781 А] УДК 274:008(477) 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

На ступінь доктора 

8131. Гончар О. В. Методологічні засади забезпечення якості статистичної ін-

формації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.10 

"Статистика" / Гончар Оксана Василівна ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — 

К., 2013. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (54 назви). — 100 пр. — [2013-1020 А]

 УДК 311.214 

8132. Заграй Л. Д. Соціально-психологічні механізми конструювання гендер-

ного досвіду особистості у молодіжних субкультурах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 

роботи" / Заграй Лариса Дмитрівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, 

[ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — К., 2013. — 35 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 29—32 (26 назв). — 100 пр. — [2013-3477 А] УДК 316.723:316.346.2 

8133. Кириленко О. М. Трансформації інституту спорту в сучасному україн-

ському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 

22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Кириленко Олеся Миколаївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (41 назва). 

— 100 пр. — [2013-3170 А] УДК 316.47:796(477) 

8134. Мантуло Н. Б. PR-текст у сучасному соціально-комунікаційному просторі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 

27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Мантуло Наталія Борисівна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (37 назв). 

— 150 пр. — [2013-3239 А] УДК 316.77:659.443 
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8135. Рахманов О. А. Власники великого капіталу як суб'єкт соціально-еко-

номічних перетворень в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра со-

ціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Рахманов Олександр 

Адольфович ; НАН України, Ін-т соціології. — К., 2013. — 29 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 23—26 (26 назв). — 100 пр. — [2013-1070 А] 

 УДК 316.343.6+316.422](477) 

8136. Скориніна-Погребна О. В. Економічна еліта українського суспільства: 

особливості становлення, адаптації та формування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Скориніна-

Погребна Ольга Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 

30 с. — Бібліогр.: с. 23—27 (34 назви). — 100 пр. — [2013-2070 А] 

 УДК 316.344.42:330.16](477) 

8137. Щудло С. А. Якість вищої педагогічної освіти: чинники та механізми за-

безпечення в умовах сучасного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Щудло Світлана 

Андріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 27—33 (60 назв). — 100 пр. — [2013-2397 А] УДК 316.74:378:005.6 

На ступінь кандидата 

8138. Агаларова К. А. Політико-ідеологічна ідентифікація сучасного студентст-

ва: чинники актуалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Агаларова Карина Адільївна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 

100 пр. — [2013-2761 А] УДК 316.334.3:378 

8139. Блискун О. О. Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки 

молоді у мережах Internet : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Блискун Олена 

Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-3416 А] 

 УДК 316.613.434:004.738.5]-053.6 

8140. Бурова О. І. Життєвий комфорт населення України за умов урбанізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 

галуз. соціології" / Бурова Ольга Ігорівна ; НАН України, Ін-т соціології. — К., 2013. 

— 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2013-2104 А] 

 УДК 316.334.56(477) 

8141. Гаврилець Ю. Д. Короткотривалі медіаефекти в молодіжних студентсь-

ких групах : (на матеріалі теленовин) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Гав-

рилець Юрій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — 

К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 110 пр. — [2013-1017 А] 

 УДК 316.776.3-057.875 

8142. Гнатюк Т. О. Міграційна політика України у її відповідності до практи-

ки Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.05 "Етнополітол. та етнодержавознав." / Гнатюк Тетяна Олегівна ; НАН 

України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0970 А] УДК 314.15.044(477) 

8143. Голубова Г. В. Статистичне вивчення транзиту вантажів в Україні : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / 



   

 
51 

Голубова Галина Володимирівна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. 

статистики, обліку та аудиту. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 150 пр. — [2013-0106 А] УДК 311:656](477) 

8144. Гоч Р. М. Чинники довіри в економічних відносинах сучасного україн-

ського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 

22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Гоч Роксолана Миколаївна ; НАН 

України, Ін-т соціології. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-1773 А] УДК 316.4.06 

8145. Гридчина В. В. Семіотичні методи дослідження візуальної інформації в 

науці про соціальні комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Гридчина 

Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-1501 А] УДК 316.77 

8146. Гриньків А. П. Соціальний зміст релігійних дискурсивних практик у ма-

совому суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Гриньків Андрій Петрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-3730 А] УДК 316.32:2 

8147. Гуненков Д. В. Моральні пріоритети ринково спрямованого суспільства: 

становлення та розвиток : (соц.-філософ. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 

Гуненков Денис Валерійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2013-2854 А] 

 УДК 316.334.23:17.022.1 

8148. Гусак Н. Є. Інституціоналізація соціальної реабілітації в українському 

суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 

22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Гусак Наталія Євгеніївна ; НАН України, Ін-т 

соціології. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-3117 А] УДК 316.614.5:361.3](477) 

8149. Єлейко М. Я. Соціальне самопочуття населення у суспільстві періоду 

трансформацій: методологія та методи дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.02 "Методологія та методи соціол. до-

слідж." / Єлейко Маріанна Ярославівна ; НАН України, Ін-т соціології. — К., 2013. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0169 А] УДК 316.613.4 

8150. Єременко Л. В. Формування соціальної компетентності майбутніх прак-

тичних психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Єременко Лариса В'ячеславів-

на ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0171 А] УДК 37.026:316.6 

8151. Жук І. Л. Трансформація культури статевих стосунків в Україні: досвід 

міжкультурного порівняльного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Жук Ірина Любомирівна ; 

НАН України, Ін-т соціології. — К., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (4 назви). — 

100 пр. — [2013-1656 А] УДК 316.7(477) 

8152. Загороднюк Т. Ю. Теорії пострадянської трансформації суспільства в 

соціології: порівняльний аналіз концепцій Т. І. Заславської та Н. В. Паніної : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та 
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історія соціології" / Загороднюк Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т соціології. — 

К., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3697 А] 

 УДК 316.42 

8153. Замура О. Ю. Смертність сільського населення Переяславсько-Борис-
пільської єпархії в середині ХVIII ст. : (на прикл. сіл Баришівської, Басанської та 

Бориспільської протопопій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Замура Олена Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Дніпропетровськ, 
2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-0181 А] УДК 314.14(477.41-22)"17" 

8154. Зінюк А. В. Роль засобів масової комунікації в соціальному конструю-

ванні спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 
22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Зінюк Анна Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-0189 А] УДК 316.74:796 

8155. Змій Л. М. Українські регіональні засоби масової комунікації: соціоло-

гічна інтерпретація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Змій Лілія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. 

— [2013-2793 А] УДК 316.774(477) 

8156. Кальницька Ю. С. Становлення соціально-психологічної думки в Ук-
раїні у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 

роботи" / Кальницька Юлія Сергіївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. 

— К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2013-3163 А] 

 УДК 316.6(477)"18/19" 
8157. Каранфілова О. В. Девіантність творчої діяльності в освіті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія 

та філософія історії" / Каранфілова Олена Володимирівна ; Держ. закл. "Південно-

укр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Одес. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — 
Одеса, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 110 пр. — [2013-1033 А]

 УДК 316.62:37 

8158. Касьян В. В. Соціокультурний розвиток постіндустріальної цивілізації : 

(у контексті наук. дослідж. О. Тоффлера) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філософ. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Касьян Влади-

слав Володимирович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0214 А]

 УДК 316.774:316.324.8 

8159. Ковалевська І. М. Статистичне оцінювання впливу екологічних фак-
торів на соціально-економічне становище в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Ковалевська Ірина Миколаїв-

на ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-1520 А]
 УДК 311:502:338](477) 

8160. Ковязіна К. О. Роль соціального капіталу у формуванні соціального ста-

тусу особи в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / 
Ковязіна Кароліна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2013-2014 А] УДК 316.472.47:316.3 
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8161. Котова-Олійник С. В. Соціокультурний зміст візуальних репрезентацій 

гендерних відносин у сучасній рекламі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Котова-

Олійник Софія Вікторівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0264 А] 

 УДК 316.346.2:659.13 

8162. Кривошея Т. І. Мода як фактор споживання в сучасному суспільстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 

галуз. соціології" / Кривошея Тетяна Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-0277 А] УДК 316.728 

8163. Куренчук Л. С. Психологічні особливості ділового спілкування праців-

ників місцевих органів виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Ку-

ренчук Людмила Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2013-0291 А] УДК 316.62:35.08 

8164. Лєсєв І. В. Етнонаціональний чинник у становленні громадянського сус-

пільства в Україні : (українознав. контекст) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Лєсєв Ігор Васильович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. 

— [2013-1359 А] УДК 316.3:39](477) 

8165. Манцуров Д. І. Статистичне забезпечення державної антикризової еко-

номічної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.10 "Статистика" / Манцуров Дмитро Ігорович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). — 100 пр. — [2013-1613 А] УДК 311.2:338.124.4 

8166. Марусяк Т. С. Прояви деформації правової свідомості у середовищі су-

часної української молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 

наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Марусяк Тетяна Сергіївна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-2816 А] УДК 316.648-053.6:34](477) 

8167. Нагула О. Л. Психологічні умови формування батьківської компе-

тентності у молодого подружжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пси-

хол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Нагула Олена Леонідівна ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2013-1745 А] УДК 316.361-055.52 

8168. Нелюбов О. Р. Духовна еліта України кінця 50-х рр. ХХ — початку ХХІ сто-

ліття як фактор формування демократичних цінностей суспільства: соціокультурний 

аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Нелюбов Олег Русланович ; М-во культури України, 

Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-0740 А] УДК 316.7:316.344.42(477)"1950/2000" 

8169. Носіков О. М. Динаміка професійної структури зайнятого населення Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 

"Спец. та галуз. соціології" / Носіков Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т со-

ціології. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0388 А]

 УДК 316.343(477) 
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8170. Подпружнікова О. П. Рекламний персонаж як явище в соціальній ко-

мунікації: креативний та функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. 

технології" / Подпружнікова Ольга Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

Ін-т журналістики, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2013. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3298 А] УДК 316.774:659.13 

8171. Решетняк О. М. Інтерпретативно-просторовий підхід у вивченні цер-

ковного розколу в полі релігії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 

наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Решетняк Олена Марків-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-3312 А] УДК 316.3:27-73 

8172. Рудницька Г. В. Зовнішній вектор соціальної комунікації на матеріалах 

італійської преси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-

мунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Рудницька Ганна 
Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Маріупол. держ. 

ун-т]. — К., 2013. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2013-1638 А]

 УДК 316.774:070](450) 

8173. Рябчук А. М. Структурні чинники відтворення та соціальної репрезен-
тації бездомності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 

22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Рябчук Анастасія Миколаївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2013-2303 А] УДК 316.343-057.66 
8174. Самойлов О. А. Соціально-психологічні чинники інтегративних про-

цесів командоутворення студентської групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Са-

мойлов Олексій Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Класич. 

приват. ун-т України]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2013-1755 А] УДК 316.4.063.3-057.875 

8175. Сапелкін Ю. В. Корупція: сутність, умови існування, механізми про-

тидії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 

"Спец. та галуз. соціології" / Сапелкін Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т 
соціології. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3331 А]

 УДК 316.644:343.35 

8176. Стеценко Т. О. Довіра як складова соціального капіталу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія 

соціології" / Стеценко Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т соціології. — К., 
2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3792 А] 

 УДК 316.613.42 

8177. Ташкінова О. А. Ефективність надання соціальних послуг з первинного 

працевлаштування молодим фахівцям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Ташкінова Оксана Ана-

толіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 21 с. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2013-2840 А] УДК 316.334.22 

8178. Тихопой О. В. Психологічні особливості взаємин подружжя в умовах 
спільної підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Тихопой 

Олена Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Таврійс. нац. ун-т 

ім. В. І. Вернадського]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). 

— 100 пр. — [2013-3620 А] УДК 316.361:334.722.24 
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8179. Чигир О. М. Міжособистісна взаємодія в батьківській сім'ї як чинник 

фінансової поведінки молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : спец. 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Чигир Олександр 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2013-2749 А] УДК 316.62-053.67 

32 Політика 

На ступінь доктора 

8180. Климанська Л. Д. Комунікативні технології в реалізації соціально-

політичних проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Климанська Лариса Дмитрівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 27—30 (36 назв). — 100 пр. — [2013-1251 А] УДК 32.019.51 

8181. Скребець О. В. Еволюція імперської ідеї в російській політичній думці: 

концептуальний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 

[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Скребець Олена Володимирівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Львів, 

2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. — [2013-0776 А] 

 УДК 32.019.51(470+571) 

8182. Ярош О. Б. Політика гендерної рівності: світовий та вітчизняний досвід : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти 

та процеси" / Ярош Оксана Богданівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2013. — 32 с. — Біб-

ліогр.: с. 26—30 (43 назви). — 100 пр. — [2013-2517 А] УДК 32:316.346.2 

На ступінь кандидата 

8183. Бальцій Н. М. Формування громадської думки у кризових ситуаціях: 

роль інформаційного фактору : (на прикл. терактів у США та Іспанії) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. 

систем та глобал. розв." / Бальцій Надія Мирославівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-1882 А] УДК 316.654:323.282(73+460) 

8184. Дебенко І. Б. Символізація політики в транзитних суспільствах: теорети-

ко-методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Дебенко Ігор Богданович ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2013-3461 А] УДК 32:165.212]:316.3"714" 

8185. Мальована Ю. Г. Політична символіка як чинник формування сус-

пільної свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Мальована Юлія Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-2242 А] УДК 32:316.64 

8186. Олійник Є. Ю. Інституціоналізація, національна специфіка та перспек-

тиви розвитку політичної науки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Олійник Євгенія 

Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1551 А] УДК 32:001.8](477) 
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8187. Сенько В. В. Інституціоналізація громадянської освіти в сучасних демо-

кратичних суспільствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Сенько Володимир Вікторович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-0494 А] УДК 32.019.51:37 

8188. Шавардова О. Ю. Мова як засіб політичної комунікації : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та проце-

си" / Шавардова Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1107 А] 

 УДК 32.019.5:81'272 

8189. Штука І. А. Політична культура в контексті модернізації політичної си-

стеми України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Штука Ірина Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Київ. славіст. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-2393 А] УДК 304.4:32 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

8190. Батрименко О. В. Бюрократія в системі сучасної демократії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та про-

цеси" / Батрименко Олег Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — 100 пр. — [2013-2091 А] 

 УДК 321.7:35.08 

8191. Климончук В. Й. Історичні форми політичних свобод: антропологічний 

та інституційний виміри : (теорет.-методол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Климончук 

Василь Йосифович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. вищ. навч. закл. "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2013. — 37 с. — Бібліогр.: с. 28—34. 

— 100 пр. — [2013-0698 А] УДК 321.01(477) 

8192. Романюк О. І. Системні трансформації політичних режимів посткому-

ністичних країн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Романюк Олександр Іванович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Харків. держ. акад. культури М-ва культури України]. — 

Чернівці, 2013. — 42 с. — Бібліогр.: с. 31—39 (83 назви). — 100 пр. — [2013-2493 А]

 УДК 321.64 

8193. Хома Н. М. Моделі соціальної держави: світовий та український досвід : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти 

та процеси" / Хома Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30 (59 назв). — 100 пр. — [2013-2744 А]

 УДК 321.01 

На ступінь кандидата 

8194. Березинський Л. В. Політична ефективність державної влади як кри-

терій спроможності держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Березинський Леонід Володимиро-

вич ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2013-1004 А] УДК 321.01 
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8195. Бесклетний С. Є. Формування цінностей демократичної політичної 

культури студентської молоді в умовах трансформації сучасного українського сус-

пільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 

"Політ. культура та ідеологія" / Бесклетний Сергій Євгенійович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. 
— [2013-1644 А] УДК 321.7:008]-057.87(477) 

8196. Буренков В. В. Еволюція політичних систем Субсахарської Африки в 

постколоніальний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Буренков Віталій 
Володимирович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2013. 

— 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2013-2929 А] 

 УДК 321:325.8](66/69)"19" 

8197. Гарник Л. П. Авторитаризм та демократія у процесі модернізації полі-

тичних режимів у країнах Близького Сходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гарник Людмила 

Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2215 А] УДК 321.7(5-15) 

8198. Головко В. М. Громадянство у світ-системній перспективі : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. 

науки" / Головко Володимир Михайлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2013-1893 А] 

 УДК 321.01:323.113 
8199. Краснопольська Т. М. Взаємодія інститутів держави та громадянського 

суспільства в реалізації гендерної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Краснопольська 

Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2013-2429 А] 
 УДК 321.01:316.346.2](477) 

8200. Панкулич Л. А. Реформування адміністративно-територіального устрою: до-

свід держав-членів Європейського Союзу і Україна : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Панкулич Лариса Ана-
толіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2710 А] 

 УДК 321.01 

8201. Пиляєва Л. В. Жінка як суб'єкт політики: феномен політичного лідерст-

ва в умовах сучасних демократичних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Пиляєва Лари-

са Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1555 А] УДК 321.7:316.346.2-055.2 

8202. Призіглей М. О. Особливості політичної участі в умовах демократичної 
трансформації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Призіглей Марія Олександрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-0443 А] УДК 321.7 
8203. Работягова І. В. Політичні ринки в системі символічного розшарування 

світу: інституціонально-антропологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Работягова 

Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (21 назва). — 110 пр. — [2013-1632 А] УДК 321.01 
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8204. Федчик Ю. Ю. Формування та еволюція електорального простору за-

хідного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Федчик Юрій Юрійович ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1275 А] 

 УДК 321.02(477.8) 

8205. Фоломєєв М. А. Традиції та інновації у взаємодії політичних акторів як 

суб'єктів політичного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Фоломєєв Максим Анатолійович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2013-2357 А] УДК 321.02 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь доктора 

8206. Денисюк С. Г. Політична комунікація: ціннісні основи та механізми реа-

лізації в умовах сучасного суспільного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Денисюк 

Світлана Георгіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (51 назва). — 100 пр. — [2013-0149 А] УДК 323:316.77 

8207. Лікарчук Н. В. Політичний маркетинг: теоретичні та прикладні аспекти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти 

та процеси" / Лікарчук Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (29 назв). — 100 пр. — [2013-2696 А] 

 УДК 339.138+323.23 

8208. Федорчак Т. П. Внутрішні та зовнішні виміри політичної трансформації 

в Чеській Республіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Федорчак Тетяна 

Петрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу]. — Чернівці, 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (45 назв). — 100 пр. 

— [2013-0567 А] УДК 323+327](437.3) 

На ступінь кандидата 

8209. Басараб М. М. Сепаратизм як прояв кризи національної державності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.05 "Етнопо-

літол. та етнодержавознав." / Басараб Михайло Миколайович ; НАН України, Ін-т 

політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-0023 А] УДК 323.173:316.485.6 

8210. Масич В. В. Зворотній зв'язок як чинник демократизації політичної си-

стеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "По-

літ. ін-ти та процеси" / Масич Вадим Васильович ; НАН України, Ін-т держави і пра-

ва ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-2700 А] УДК 323.2 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 

8211. Харченко Л. В. Становлення політико-управлінської еліти в Україні : 

(іст.-методол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
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[спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Харченко Людмила Вікторівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ін-т стратег. дослідж. при Президентові 

України. — Львів, 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29. — 100 пр. — [2013-1193 А]

 УДК 323.39(477) 

На ступінь кандидата 

8212. Долгоновська Л. Г. Громадські об'єднання національних меншин Ук-

раїни в збереженні етнічної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.12 "Українознавство" / Долгоновська Людмила 

Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2138 А] УДК 323.15:061.2](477) 

8213. Забєля М. С. Конвертаційні стратегії основних політичних акторів пре-

зидентської кампанії в Україні — 2010 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Забєля Максим Сергійо-
вич ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. нац. ун-т]. — Дніпро-

петровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-1250 А] 

 УДК 324(477) 

8214. Зайдель М. І. Взаємодія влади та бізнесу в контексті українського дер-

жавотворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Зайдель Марина Ігорівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-1315 А] УДК 323.2(477) 

8215. Караваєв В. С. Концептуальні засади державної політики формування 
української національної ідентичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Караваєв Вадим Сер-

гійович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 120 пр. — [2013-2228 А] УДК 323.1(477) 

8216. Клим І. М. Політична криза: аналіз і технології врегулювання в сучасній 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "По-

літ. ін-ти та процеси" / Клим Ігор Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-0697 А] УДК 323.22(477) 
8217. Костюк Т. О. Динаміка змін політичних інститутів і процесів в "після-

помаранчевій" Україні: співвідношення міжнародних та внутрішньополітичних аспектів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти 

та процеси" / Костюк Тетяна Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Від-
критий міжнар. ун-т розв. людини "Україна"]. — Львів, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3196 А] УДК 323+327](477)"2004" 

8218. Косьмій Ю. В. Конституювання соціальних суб'єктів політичного про-

цесу в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Косьмій Юрій Васильович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 

— [2013-1157 А] УДК 323.02(477) 

8219. Мойса Б. С. Участь громадських організацій інвалідів у формуванні 

державної політики щодо осіб з обмеженими можливостями в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та проце-

си" / Мойса Богдан Степанович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2249 А] УДК 323.2:061.2-056.266](477) 
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8220. Под'ячев Д. М. Націєтворення в Україні в умовах глобалізації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та 

процеси" / Под'ячев Денис Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 

2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 150 пр. — [2013-1557 А] 

 УДК 323.13:339.9(477) 

8221. Тарасенко В. А. Ідеологічні пріоритети студентської молоді в умовах 

трансформації сучасного українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Тарасенко 

Віталій Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2013-3795 А] УДК 323:316.75-053.6](477) 

8222. Четверик Г. Г. Мережевий вимір соціально-політичної стабільності в су-

часній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Четверик Григорій Григорович ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2013-1105 А] УДК 323.2(477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь доктора 

8223. Гарат Р. М. Військово-політична інтеграція країн Співдружності Неза-

лежних Держав у кінці ХХ — на початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. 

розв." / Гарат Роман Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Чернівці, 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 

(23 назви). — 100 пр. — [2013-0089 А] УДК 327.51((47+57)-41)"19/20" 

8224. Ляшенко Т. М. Вектори політичних трансформацій держав Центральної 

Азії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. 

ін-ти та процеси" / Ляшенко Тетяна Михайлівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. 

дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — К., 2013. — 30 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (28 назв). — 

100 пр. — [2013-0325 А] УДК 327.39(575) 

8225. Сидорук Т. В. Європейська політика сусідства у Східній Європі: концеп-

туально-інституційні основи та реалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / 

Сидорук Тетяна Віталіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. ун-т "Остроз. 

акад."]. — Чернівці, 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (40 назв). — 100 пр. — 

[2013-0959 А] УДК 327(477) 

8226. Худолій А. О. Публічний дискурс у зовнішньополітичній діяльності пре-

зидентів США (1945—2012 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 

наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Худолій Ана-

толій Олексійович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Нац. ун-т 

"Остроз. акад."]. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2013-

0583 А] УДК 327:808.51](73)(092)"1945/2012" 

На ступінь кандидата 

8227. Виговська О. С. Зовнішньополітичні аспекти національної безпеки Ук-

раїни в інформаційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Виговська Ольга 

Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2013-1244 А] УДК 327:351.746.1](477) 
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8228. Гнатюк О. В. Безпековий вимір глобальних стратегій США : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. 

міжнар. систем та глобал. розв." / Гнатюк Олег В'ячеславович ; НАН України, Ін-т 

світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. 

— [2013-0102 А] УДК 327(73) 

8229. Качан О. С. Демографічні детермінанти політичного процесу: конф-

ліктогенний вимір (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Качан 

Олег Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. 

— Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0695 А]

 УДК 327.88"19/20" 

8230. Кузнєцова А. С. Чинники деструктивних впливів у міжнародних від-

носинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 

"Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Кузнєцова Анастасія Сергіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-0282 А] УДК 327 

8231. Олійник Ю. Р. Асоціативні відносини України та Європейського Союзу 

у контексті внутрішньосуспільних трансформацій: інституційні виміри : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та 

процеси" / Олійник Юлія Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-3565 А] УДК 327(477:4) 

8232. Остап'як В. І. Антикризові стратегії України, Республіки Білорусь та 

Російської Федерації : (порівнял. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / 

Остап'як Василь Іванович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2013-0405 А] УДК 327 

8233. Притуляк С. І. Еволюція політики Соціалістичного інтернаціоналу в 

контексті міжнародних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Притуляк 

Світлана Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-1175 А] УДК 327.39 

8234. Рафальський О. О. Правові засади зовнішньополітичної діяльності Ук-

раїни у 1917—1921 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ра-

фальський Олег Олегович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0456 А] 

 УДК 327(477)"1917/1921" 

8235. Романова В. О. Інститути глобального управління як механізм регулю-

вання постбіполярної системи міжнародних відносин : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та 

глобал. розв." / Романова Вікторія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3593 А]

 УДК 327.7:005.44 

8236. Самойленко Н. С. Співробітництво прикордонних областей Російської 

Федерації з суміжними Харківською і Сумською областями України в гуманітарній 

сфері (1993 р. — перше десятиріччя ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Самойленко Наталія Сергіївна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(4 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2307 А] 

 УДК 327(470-04:477)"1993/2010" 

8237. Тупота О. М. Зовнішньополітична стратегія США у Чорноморському 
регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 

"Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Тупота Ольга Михайлівна ; Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-2345 А] УДК 327(73:262.5-32) 
8238. Федорюк А. Л. Особливості міжнародно-політичного регулювання в 

епоху глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Федорюк Анатолій 

Леонідович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-3382 А] УДК 327.7 

8239. Хельберг У. І. Сек'юритизація як явище сучасної політики безпеки 

Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Хельберг Уляна Іванівна ; НАН України, 
Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — 

К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2013-1937 А] 

 УДК 327.7:061.1ЄС 

8240. Черкас Б. О. Дарфурський конфлікт як чинник міждержавних відносин у 

Північно-Східній Африці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Черкас Богдан Олек-

сандрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-2372 А] УДК 327.7(6-18) 

8241. Шаленна Н. М. Роль ісламського чинника у євроінтеграційній політиці 
Турецької Республіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Шаленна Наталія 

Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Чернівці, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-3009 А] УДК 28:327(560) 
8242. Шевченко А. Р. Основні принципи та напрями зовнішньої політики 

Швеції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 

"Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / Шевченко Анастасія Ростиславівна ; 

НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2013. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-3661 А] УДК 327(485) 

329 Політичні партії та рухи 

На ступінь доктора 

8243. Морарь М. В. Партійне лідерство у політичних процесах сучасної Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. 

ін-ти та процеси" / Морарь Микола Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2013. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (27 назв). — 100 пр. — [2013-3712 А]

 УДК 329:316.46](477) 

На ступінь кандидата 

8244. Масловська О. М. Політико-культурологічні детермінанти функціону-

вання політичної опозиції: світова та українська практика : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / 

Масловська Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3706 А] 

 УДК 328.123(100+477) 

8245. Палько О. П. Національне питання в теоріях австромарксизму : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія 

політ. науки" / Палько Олена Павлівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. 

ім. І. Ф. Кураса. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2013-1236 А]

 УДК 329(436)СДРП"18/19" 

8246. Шібель В. М. Мирний процес як інституалізація міжнаціонального конф-

лікту в палестино-єврейських відносинах (1890-ті — 2001 рр.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 

Шібель Вікторія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. вищ. навч. 

закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-1457 А] 

 УДК 329.73(394.5+569.4)"1890/2001" 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

8247. Гайдай Т. В. Еволюція методологічних засад парадигми інституціо-

налізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Гайдай Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (70 назв). 

— 100 пр. — [2013-3690 А] УДК 330.837 

8248. Головатюк В. М. Інвестиційна привабливість соціально-економічного 

середовища у контексті інноваційного розвитку економіки : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Головатюк Василь Михайлович ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потен-

ціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (41 назва) та в тексті. — 130 пр. — [2013-3110 А] УДК 330.322:330.341.1 

8249. Гриценко Л. Л. Розвиток інвестиційної політики на засадах взаємодії 

держави та бізнесу: методологія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гриценко Лариса 

Леонідівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — 

Суми, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (60 назв). — 100 пр. — 

[2013-2126 А] УДК 330.322:334.7 

8250. Длугопольський О. В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси 

в умовах глобалізаційних змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Длугопольський Олек-

сандр Володимирович ; М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. 

фін. упр.". — К., 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (73 назви) та в тексті. 

— 100 пр. — [2013-2135 А] УДК 330.111.6 

8251. Жарова Л. В. Макроекономічне регулювання природоохоронної діяль-

ності : (теорія, методологія, практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Жарова Любов Валеріївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т еко-
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номіки природокористування та сталого розв. НАН України". — К., 2013. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (47 назв). — 100 пр. — [2013-2225 А] 

 УДК 330.342:005.44 

8252. Затонацька Т. Г. Фіскальне регулювання інвестиційної діяльності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Затонацька Тетяна Георгіївна ; М-во фінансів 

України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". — К., 2013. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 24—32 (83 назви). — 100 пр. — [2013-2420 А] УДК 330.341.1(477) 

8253. Каховська О. В. Науково-методологічні основи державного регулюван-

ня динаміки соціальності в перехідній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Каховсь-

ка Олена Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпропетров. 

регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Дніпро-

петровськ, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—38. — 100 пр. — [2013-1599 А] 

 УДК 351.82:330.342.1 

8254. Кобушко І. М. Стратегія розвитку інвестиційного ринку України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Кобушко Ігор Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. спра-

ви Нац. банку України", [Сум. держ. ун-т]. — Суми, 2013. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (48 назв). — 100 пр. — [2013-2160 А] УДК 330.322(477) 

8255. Кузьмінов С. В. Суб'єктні оцінки як неринковий фактор ринкової коор-

динації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Кузьмінов Сергій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Нац. гірн. ун-т", [Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля]. — Дніпропетровськ, 

2013. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (41 назва). — 120 пр. — 

[2013-1534 А] УДК 330.01:338.2 

8256. Курило Л. І. Розвиток інтелектуального капіталу в аграрній сфері Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Курило Людмила Ізидорівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2013. — 35 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (51 назва). — 150 пр. — [2013-0867 А] 

 УДК 330.142:631.1 

8257. Маслов А. О. Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у 

другій половині ХХ ст. — на початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Маслов 

Анатолій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 43 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (51 назва). — 100 пр. — [2013-2895 А] 

 УДК 330.1:004]"19/20" 

8258. Піскунова О. В. Моделі прийняття рішень з проблем розвитку малого 

підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Піскунова Олена Ва-

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

2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (54 назви). — 100 пр. — [2013-1627 А]

 УДК 330.4:334.012.61-022.51 

8259. Половян О. В. Регулювання збалансованого розвитку економічних та 

екологічних систем на основі ко-еволюційного підходу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
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Половян Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — 

Донецьк, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2013-1927 А]

 УДК 330.341 

8260. Савицька Н. Л. Людина як суб'єкт господарського розвитку в умовах 

становлення економіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Савицька Наталія 

Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 28 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 22—26 (49 назв). — 100 пр. — [2013-2721 А] УДК 330.101 

8261. Уманців Ю. М. Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної 

конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Уманців Юрій Миколайович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (75 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3627 А] УДК 330.874:339.137.2 

8262. Філіппов О. В. Моделювання вертикально-інтегрованої логістичної си-

стеми компанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Філіппов Олексій Вла-

диславович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37. — 100 пр. — [2013-0573 А] УДК 330.45:519.876.5:005.932 

8263. Шершун М. Х. Еколого-економічні засади реформування системи лісо-

вого господарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Шершун Микола Харитонович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Ін-т агроекології і 

природокористування Нац. акад. аграр. наук України]. — Луцьк, 2013. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (46 назв). — 100 пр. — [2013-0818 А] 

 УДК 330.15:630(477) 

8264. Шурда К. Е. Економіко-екологічні засади раціонального використання 

погодно-кліматичних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Шурда Ксенія Едуардівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-

екол. дослідж. — Одеса, 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (44 назви). — 

100 пр. — [2013-0823 А] УДК 330.15 

8265. Ядранський Д. М. Діагностування та контроль соціально-економічної 

ефективності праці персоналу на промисловому підприємстві : автореф. дис. на здо-

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

Ядранський Дмитро Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (42 назви). — 100 пр. — [2013-0828 А] 

 УДК 330.35:331.103 

На ступінь кандидата 

8266. Амбрик Л. П. Розбудова фіскального інструментарію забезпечення еко-

номічного зростання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Амбрик Лілія Петрівна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 150 пр. — [2013-2644 А] УДК 366.02:330.34](477) 

8267. Андрєєва О. В. Управління інвестиційними процесами підприємств заліз-

ничного транспорту в умовах динамізації економічних циклів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
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Андрєєва Олена Володимирівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 140 пр. — [2013-1723 А]

 УДК 330.322:656.2.07 

8268. Артюх Р. В. Моделі і методи багатофакторного оцінювання і вибору 

варіантів технологічних рішень в системі підтримки розвитку підприємства : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз 

і теорія оптимал. рішень" / Артюх Роман Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіо-

електроніки. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-1841 А] УДК 303.732.4:330.341.1 

8269. Батістова О. І. Взаємозв'язок економічного розвитку та соціокультурної 

динаміки в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Батістова Оксана 

Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (15 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2013-2205 А] УДК 330.34:339.9 

8270. Білоусова М. М. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості хлібо-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Білоусова Марія Миколаївна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2208 А] 

 УДК 330.322:664.4 

8271. Витвицька О. М. Економічна оцінка інформаційного капіталу нафто-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Витвицька Оксана Миколаївна ; 

Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 130 пр. — [2013-1765 А] УДК 330.46:622.3 

8272. Гавадзин Н. О. Економічне оцінювання ефективності природоохорон-

них інвестицій нафтогазових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гавадзин Наталія 

Олегівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 130 пр. — [2013-1727 А] 

 УДК 330.322.3:622.276 

8273. Гвоздь В. С. Оцінка впливу зовнішніх факторів на динаміку валового 

внутрішнього продукту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гвоздь Віта Степанівна ; М-во 

екон. розв. і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3447 А] УДК 330.55(477) 

8274. Глєбова А. С. Соціальна довіра: політекономічний аналіз : автореф. дис. 

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

екон. думки" / Глєбова Анна Сергіївна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. нац. техн. ун-т]. — 

Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-2412 А]

 УДК 330.101 

8275. Гордієнко В. В. Формування інвестиційного потенціалу автотранспорт-

ного підприємства та механізм його реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

Валерійович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18. 

— 100 пр. — [2013-2852 А] УДК 330.322:656.13.07 

8276. Горін Н. О. Вплив міжнародного економічного співробітництва на ін-

дустріальні перетворення в Україні (друга половина ХІХ — перша половина ХХ ст.) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Горін Назар Олегович ; Держ. установа "Ін-т еконо-

міки та прогнозування НАН України". — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв) та в тексті. — 150 пр. — [2013-2123 А] 

 УДК 330.342.22(477)"19/20" 

8277. Грицай О. І. Управління витратами на інноваційні процеси машинобу-

дівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Грицай Ольга Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-2416 А] УДК 330.341.1:621 

8278. Дем'яненко Т. І. Адаптивне управління інноваційно-інвестиційним ро-
звитком підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дем'яненко Тетяна 

Іванівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2013. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2859 А] 

 УДК 330.322+330.341.1]:656.2 
8279. Дерманська Л. В. Економічний механізм управління інноваційним 

розвитком підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Людмила Василівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — [2013-2860 А] УДК 330.341.1:664 

8280. Диколенко О. Г. Управління ризиками в інвестиційній діяльності під-

приємств залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Диколенко Ольга Геннадіїв-
на ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (24 назви). — 100 пр. — [2013-2861 А] УДК 330.131.7:330.322:656.2 

8281. Довгалюк В. В. Організаційно-фінансовий механізм активізації інвести-

ційної діяльності аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Довгалюк Віта Вален-
тинівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 

[Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 130 пр. — [2013-0154 А] УДК 330.322:631.11 

8282. Доліновська О. Я. Державні зовнішні запозичення в системі макроеко-
номічного регулювання в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 

Доліновська Оксана Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-0157 А] 
 УДК 330.101.541:336.273.3 

8283. Доценко І. О. Механізм управління ризиками підприємницької діяль-

ності в системі економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олексіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-1025 А] УДК 330.131.7:005.934 

8284. Думанська І. Ю. Організація інвестиційної діяльності сільськогосподар-

ських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Думанська Ілона Юріївна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 130 пр. — [2013-0890 А] 

 УДК 330.322:631.11 
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8285. Духницький Б. В. Інвестиційна діяльність транснаціональних компаній 

в агропромисловому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Духницький Богдан 

Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко-

номіки". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 130 пр. — 

[2013-1688 А] УДК 330.322:338.43 

8286. Дюбанов О. С. Моделі та методи управління конкурентоспроможністю 

підприємств електронної комерції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Дюбанов Олексій Сергійович ; Донец. нац. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володи-

мира Даля]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-3133 А] УДК 330.4:658.821 

8287. Здір В. А. Теоретичні засади формування національної інноваційної мо-

делі розвитку економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки"  / Здір Віктор Анатолійович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-1510 А] 

 УДК 330.341.1 

8288. Іллічевський С. О. Моделювання ризику неплатоспроможності страхо-

вої компанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Іллічевський Сер-

гій Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—17 (36 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2013-2946 А] 

 УДК 330.4:368.025.6/.8 

8289. Карпенко А. С. Моделювання поведінки експортоорієнтованого під-

приємства в умовах нелінійності зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. 

технології в економіці" / Карпенко Аліна Станіславівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0212 А]

 УДК 330.4:[658.1:339.564 

8290. Карюк В. І. Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності 

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Карюк Вікторія Іванівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2013-1691 А] УДК 330.341.1:338.45 

8291. Кацуба О. В. Рента і квазірента в знаннєємному господарстві : автореф. 

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

історія екон. думки" / Кацуба Олександр Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Х., 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2577 А]

 УДК 330.566.24 

8292. Качмар О. В. Формування людського капіталу аграрних підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Качмар Оксана Василівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2013-2010 А] УДК 330.101.262:338.432 

8293. Корінь М. В. Забезпечення інноваційного розвитку залізничного транс-

порту на основі формування промислово-логістичної системи : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 



   

 
69 

Корінь Мирослава Василівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 21 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2018 А] 

 УДК 330.341.1:656.2 

8294. Костюнік О. В. Управління капіталом телекомунікаційної компанії : ав-

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

та упр. п-вами" / Костюнік Олена Валеріївна ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. тех-

нологій. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. 

— [2013-2690 А] УДК 330.17:621.39 

8295. Крамаренко А. О. Динаміка господарської структури як фактор цикліч-

ності економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Крамаренко Анна Олек-

сандрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2691 А] УДК 330.341:338.12 

8296. Кривицька О. А. Політико-економічний аналіз теорії та практики лібе-

ралізму в трансформаційних господарських системах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 

Кривицька Олена Антонівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв) та в тексті. — 120 пр. — [2013-2169 А]

 УДК 330.82:330.34 

8297. Кульчицька Е. А. Еколого-економічні засади рекреаційно-туристичної 

діяльності на території лісового фонду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навко-

лиш. середовища" / Кульчицька Евеліна Антонівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. 

лісотехн. ун-т України". — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (32 назви). — 100 пр. — [2013-2235 А] УДК 330.34+630*18 

8298. Лотош О. М. Прямі іноземні інвестиції в системі забезпечення економіч-

ної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Лотош Олександр Михай-

лович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3538 А] 

 УДК 330.322:338.22](477) 

8299. Макар О. П. Макроекономічний аналіз впливу державного боргу на еко-

номічне зростання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Макар Оксана Павлівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0726 А] УДК 336.27:330.35(477) 

8300. Мареха І. С. Еколого-економічна оцінка якості інвестицій у сфері 

сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навко-

лиш. середовища" / Мареха Ірина Сергіївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-3547 А] 

 УДК 330.322:631.11 

8301. Мирончук О. Б. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення ро-

звитку аграрної сфери в контексті національної антикризової політики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 

нац. госп-вом" / Мирончук Ольга Борисівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Хер-

сон, 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0359 А] 

 УДК 330.322:338.431 
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8302. Моторина І. Р. Інвестиційний потенціал грошових доходів домашніх 

господарств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Моторина Ірина Русланівна ; М-во фінансів 

України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-1864 А] УДК 330.322.12(477) 

8303. Однорог М. А. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Однорог Максим Анатолійович ; Відкритий міжнар. ун-т 

розв. людини "Україна". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 

— 120 пр. — [2013-3269 А] УДК 330.322.3:631 

8304. Омельяненко Т. Л. Удосконалення організаційно-економічного механіз-

му поводження з відходами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Омельяненко Тетяна Леонідівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т 

економіки природокористування та сталого розв. НАН України". — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0399 А] 

 УДК 330.15:504.5(477) 

8305. Петрушка Т. О. Оцінювання економічної ефективності ресурсозберігаю-

чого розвитку промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Петрушка Тетяна 

Олексіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (30 назв). — 100 пр. — [2013-2634 А] 

 УДК 330.131.5:334.716 

8306. Піменова О. В. Інституційне забезпечення форм господарювання в си-

стемі аграрних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Піменова Олена Воло-

димирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви) та в тексті. — 100 пр. — [2013-3573 А] 

 УДК 330.341.2:338.43 

8307. Попова В. В. Економічне обґрунтування надійності інвестування на 

будівельному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Попова Вікторія Вікторівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропет-

ровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-1678 А] УДК 330.322:69 

8308. Самойленко Є. Г. Тіньова економіка: структура та вплив на економічну 

динаміку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Самойленко Євген Георгійович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Нац. металург. акад. України]. — Дніпропетровськ, 

2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 150 пр. — [2013-1405 А]

 УДК 330.3:343.37 

8309. Сирочук Н. А. Управління економічним ризиком на підприємствах ма-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Сирочук Наталія Анатоліївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — 

К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — [2013-2315 А]

 УДК 330.131.7:621 

8310. Сілакова Н. Є. Розвиток людського капіталу в контексті інвестиційної 

привабливості вищої професійної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і 

політика" / Сілакова Наталя Євгенівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3780 А] 

 УДК 330.322.3:378 

8311. Сливка Т. О. Ієрархічне та мережеве структурування корпоративної 

власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Сливка Тетяна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв) 

та в тексті. — 100 пр. — [2013-1874 А] УДК 330.111.62:334.78 

8312. Солодка Л. О. Еколого-економічне оцінювання впливу автомобільних 

доріг на навколишнє природне середовище : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навко-

лиш. середовища" / Солодка Людмила Олександрівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та при-

родокористування. — Рівне, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2013-1077 А] УДК 330.15 

8313. Соломіна Н. Ю. Формування політики управління оборотним капіталом 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Соломіна Ніна Юріївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 120 пр. — 

[2013-0516 А] УДК 330.145 

8314. Сташук А. В. Інноваційно-інвестиційний механізм управління об'єктами 

водного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-

ща" / Сташук Андрій Васильович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. 

— Рівне, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-1078 А] УДК 330.12:631.6 

8315. Сторожев С. В. Моделювання механізмів протидії корупції в умовах не-

визначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Сторожев Сергій Ва-

лерійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-1415 А] УДК 330.46:343.35 

8316. Сугоняко Д. О. Розвиток інноваційної взаємодії транспортних підприємств 

з суб'єктами туристичної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сугоняко Дмитро 

Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—

18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-3794 А] УДК 330.341.1:338.47 

8317. Сьомик В. А. Інвестування у науково-технічну сферу в умовах глобаль-

ної конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Сьомик В'ячеслав Анатолійович ; НАН Ук-

раїни, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2731 А] УДК 330.322+339.137 

8318. Ткачик Ф. П. Державна інвестиційна політика та її вплив на розвиток 

економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ткачик Федір Петрович ; Нац. ун-т 

держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (28 назв). — 100 пр. — [2013-2337 А] УДК 330.322:332.12 

8319. Тохтарова В. С. Доходи населення та механізми їх соціально-економіч-

ного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Тохтарова Валерія Сергіївна ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-2502 А] УДК 330.564.2 

8320. Ульянов К. Є. Монополізація ринків та її регулювання в умовах глоба-

лізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Ульянов Костянтин Євгенович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) 

та в тексті. — 100 пр. — [2013-3825 А] УДК 330.101.012.434 

8321. Урсуленко О. В. Економіко-математичне моделювання розвитку ринку 

нерухомості в умовах асиметричної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 

економіці" / Урсуленко Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2013-1088 А] УДК 330.4 

8322. Хаірова Е. А. Формування механізму реалізації державної інноваційної 

політики : (за матеріалами Автоном. Республіки Крим) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Хаірова Ельнара Аккіївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., 

[Республік. вищ. навч. закл. "Крим. держ. інж.-пед. ун-т"]. — Львів, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-1276 А] 

 УДК 330.341.1(477.75) 

8323. Хмеловський Т. Г. Модель оптимізації валютно-курсової політики 

України на базі Парето-оптимальних рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 

економіці" / Хмеловський Тимур Геннадійович ; НАН України, М-во освіти і науки 

України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем, [ДННУ "Акад. фін. 

упр." М-ва фінансів України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2013-2999 А] УДК 330.4:336.748](477) 

8324. Шкінь О. М. Стратегія інноваційного розвитку комунального господарст-

ва України : (на прикл. системи централіз. водопостачання і водовідведення) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Шкінь Олександр Михайлович ; Чернігів. держ. ін-т економіки і 

упр. — Чернігів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 140 пр. 

— [2013-0624 А] УДК 330.341.1:628.1](477) 

8325. Шлапак М. Ю. Природний капітал в системі національних рахунків 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Шлапак Ми-

кола Юрійович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористуван-

ня та сталого розв. НАН України". — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2013-3017 А] УДК 330.15:330.5(477) 

8326. Шотік Т. М. Економічне оцінювання та розвиток інноваційної інфра-

структури національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шотік Тарас Мико-

лайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (27 назв). — 100 пр. — [2013-2760 А] УДК 330.341.1 

8327. Щербакова Н. О. Оцінювання виробничого потенціалу вантажного ав-

тотранспортного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Щербакова Надія Олександрівна ; 

Нац. транспорт. ун-т. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). 

— 100 пр. — [2013-3027 А] УДК 330.341.1:656.135.07 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці.  

Профспілки 

На ступінь доктора 

8328. Гальків Л. І. Втрати людського капіталу та їх попередження : (теорія, 

методологія, практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Гальків 

Любов Іванівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—38 (58 назв). — 100 пр. — [2013-2214 А] УДК 331.522.4 

8329. Корольова Н. М. Організаційно-економічні засади управління трудови-

ми ресурсами підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Наталя Миколаївна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — 150 пр. — [2013-1786 А] УДК 331.101.262:656.2 

8330. Маршавін Ю. М. Економічні та інституційні засади регулювання ринку 

праці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Маршавін Юрій Ми-

колайович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, [Ін-т 

підготов. кадрів держ. служби зайнятості України]. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—33 (81 назва). — 150 пр. — [2013-2030 А] УДК 331.5.024(477) 

8331. Муромець Н. Є. Імперативи стратегічного управління трудовими пото-

ками на ринку праці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Му-

ромець Наталія Євгенівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—36 (36 назв). — 100 пр. — [2013-2489 А] УДК 331.55:005(477) 

8332. Пасєка С. Р. Розвиток соціально-трудового потенціалу в умовах модер-

нізації економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Пасєка Станіслава Раймон-

дівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2013. — 36 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 28—34 (67 назв). — 100 пр. — [2013-0801 А] 

 УДК 331.101.262 

8333. Шемяков О. Д. Теоретичні та методологічні засади розвитку виробничої 

демократії в управлінні соціально-трудовими відносинами : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. 

економіка і політика" / Шемяков Олександр Дмитрович ; Донец. держ. ун-т упр. — 

Донецьк, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (36 назв). — 100 пр. — 

[2013-0817 А] УДК 331.107 

На ступінь кандидата 

8334. Арафа Бассіуні Арафа Алі Радван. Удосконалення охорони праці на 

трубопрокатному виробництві Єгипту на основі існуючої системи в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / 

Арафа Бассіуні Арафа Алі Радван ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-0011 А]

 УДК 331.45:621.771.28](620) 
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8335. Белецька Н. Г. Організаційно-економічний механізм підготовки високо-

кваліфікованих робітничих кадрів будівельної галузі на засадах саморегулювання : 

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

та упр. п-вами" / Белецька Надія Григорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Вінниц. 

нац. техн. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-1489 А] УДК 331.108.45:69 

8336. Бєлова О. О. Регулювання колективних трудових спорів в системі 

соціального партнерства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Бєлова Олена Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2013-1971 А] 

 УДК 331.109.6(477) 

8337. Брюханов П. О. Обґрунтування параметрів герметизації дегазаційних 

свердловин як фактора підвищення безпеки гірничих робіт : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Брюханов 

Павло Олександрович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, 

[Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті Міненерговугілля України]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2013-1324 А] УДК 331.45:622 

8338. Глущенко В. В. Матеріальне стимулювання та ефективність викорис-

тання персоналу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Вікторія Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. 

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-0100 А] УДК 331.2:631.11 

8339. Дуднік В. В. Використання трудового потенціалу промислового регіону 

у стратегічному вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Дуднік 

Вікторія Валеріївна ; Донец. нац. ун-т, [Донец. ін-т ринку і соц. політики]. — К., 

2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1849 А]

 УДК 331.522.4 

8340. Захарків Я. В. Соціально-економічна природа зайнятості в умовах тран-

зитивної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Захарків Яна Вікторівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0184 А] УДК 331.5 

8341. Зуб М. Я. Організаційно-економічний механізм регулювання і розвитку 

регіонального ринку праці за умов євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. еконо-

міка і політика" / Зуб Марія Ярославівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2013-2005 А]

 УДК 331.5:332.1:339.92 

8342. Карбовська Л. О. Механізм державного регулювання попиту і про-

позиції на ринку праці фахівців з вищою освітою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Карбов-

ська Любов Олександрівна ; М-во екон. розв. і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — 

К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3165 А]

 УДК 351.82:331.5 
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8343. Омельяненко О. П. Підвищення ефективності управління трудовим по-

тенціалом будівельної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Омельяненко Оксана 

Павлівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2013-3274 А] УДК 331.1:69 

8344. Орлова А. А. Регулювання системи підготовки кваліфікованих робітни-

ків у національній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Орлова Анна Анатоліївна ; 

Чернігів. держ. ін-т економіки і упр., [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Чернігів, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0404 А] 

 УДК 331.582 

8345. Поліщук Н. О. Розвиток засад діагностування соціальних процесів 

регіонального ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Поліщук 

Наталя Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-1925 А] 

 УДК 331.5:331.101.262 

8346. Поліщук О. Ю. Заробітна плата в умовах ринкової трансформації еко-

номіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Поліщук Олена Юріївна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 120 пр. — [2013-2278 А] УДК 331.2(477) 

8347. Прокопчук Л. М. Формування і розвиток системи корпоративного 

управління в акціонерних товариствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прокопчук Лілія Миколаїв-

на ; Луган. нац. аграр. ун-т, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 110 пр. — [2013-2717 А] УДК 005.2:334.722.8 

8348. Савченко І. В. Удосконалення методів забезпечення нормованих пара-

метрів променевого опромінення на робочих місцях машинобудівних підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона 

праці" / Савченко Іван Володимирович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 

— Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-3327 А] УДК 331.45:331.435 

8349. Сандугей В. В. Ринок праці України в умовах глобалізації : автореф. дис. 

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

екон. думки" / Сандугей Валентина Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2013. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0482 А] 

 УДК 331.5(477) 

8350. Севрюкова С. В. Нагромадження людського капіталу через забезпечен-

ня розвитку домогосподарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Севрюкова Світлана Валеріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3335 А] 

 УДК 331.522.4:64.01 

8351. Соколов Д. Є. Розвиток профспілкової діяльності в системі договірного 

регулювання соціально-трудових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і по-

літика" / Соколов Дмитро Євгенович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3352 А] 

 УДК 331.105.44 

8352. Тахтарова К. А. Регулювання ринку праці України в системі міжна-

родних трудових комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Тахтарова Клавдія Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0542 А] 

 УДК 331.5:339.9 

8353. Турчина В. М. Організаційно-економічний механізм управління ефектив-

ністю праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Турчина Валентина Ми-

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

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (29 назв). — 100 пр. — [2013-1423 А]

 УДК 331.101.6 

8354. Хоружий Ю. С. Формування антикризової внутрішньофірмової кадрової 

політики корпоративних структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Хоружий Юрій Станіславович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0582 А] 

 УДК 331.5:334.78(477) 

8355. Четверик В. М. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкуренто-

спроможності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Вікторія Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки", [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 130 пр. — 

[2013-1941 А] УДК 331.108.2:631.11 

8356. Чорна О. А. Інституціональний механізм управління розвитком людсь-

кого капіталу підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чорна Олександра Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20. — 100 пр. — [2013-3007 А] УДК 005.2:331.101.262 

8357. Шалевська О. Ю. Формування механізму мотивації праці на молокопе-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шалевська Олена Юріївна ; Луган. нац. 

аграр. ун-т. — Луганськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-2753 А] УДК 331.101.3:637.1 

8358. Шевченко Н. О. Вдосконалення ефективності використання трудового 

потенціалу працівників органів місцевого самоврядування : (на прикл. м. Харкова) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продуктив. сил і регіон. економіка" / Шевченко Ніна Олександрівна ; Харків. нац. 

акад. міськ. госп-ва. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-1952 А] УДК 331.522.4(477.54-25) 

8359. Шило К. М. Організаційно-економічний механізм державного регулю-

вання процесу формування трудового потенціалу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
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Шило Катерина Михайлівна ; Бердян. ун-т менедж. і бізнесу, [Н.-д. екон. ін-т М-ва 

екон. розв. і торгівлі України]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0621 А] УДК 331.522.4(477) 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

8360. Будзяк О. С. Організаційно-економічний механізм екологобезпечного 

використання земель України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-

довища" / Будзяк Ольга Степанівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(43 назви). — 100 пр. — [2013-1325 А] УДК 332.3:332.142.6](477) 

8361. Буднікевич І. М. Формування системи маркетингу міста : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 

регіон. економіка" / Буднікевич Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т регіон. 

дослідж. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (61 назва). — 

100 пр. — [2013-0062 А] УДК 332.14(1-21) 

8362. Дорош О. С. Територіальне планування землекористування в умовах но-

вих земельних відносин: теорія, методологія і практика : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Дорош Ольга Степанівна ; НАН України, Держ. 

установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України". — 

К., 2013. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (38 назв). — 100 пр. 

— [2013-3467 А] УДК 323.3 

8363. Зінченко Т. Є. Економіко-інституціональні засади використання земель-

них ресурсів міських агломерацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Зінченко Тетяна Євгеніївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т 

України", [Одес. держ. акад. буд-ва та архіт.]. — Львів, 2013. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—32 (33 назви). — 100 пр. — [2013-1595 А] УДК 332.365:911.372 

8364. Карий О. І. Стратегічне планування комплексного розвитку малих і се-

редніх міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Карий Олег Ігорович ; НАН України, Ін-т 

регіон. дослідж., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 31—37 (61 назва). — 100 пр. — [2013-2679 А] 

 УДК 332.14:711.433/.434 

8365. Кузьминчук Н. В. Державне регулювання розвитку регіону фінансово-

бюджетними інструментами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кузьминчук Наталія Валеріївна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 

2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (63 назви). — 100 пр. — [2013-

0866 А] УДК 332.146:336.1 

8366. Кухарська Н. О. Трансформація економіки регіонів України в умовах 

світогосподарської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Кухарська Наталія 
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Олександрівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 

2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (71 назва). — 100 пр. — [2013-1536 А]

 УДК 332.122(477) 

8367. Лифар В. В. Формування та реалізація транзитного потенціалу регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продуктив. сил і регіон. економіка" / Лифар Владислава Віталіївна ; НАН України, 

Ін-т екон.-прав. дослідж., [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (36 назв). — 100 пр. — [2013-2184 А] 

 УДК 332.122:338.47 

8368. Підгірний В. В. Формування моделі державного стимулюючого регулю-

вання господарської діяльності регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Підгірний 

Володимир Васильович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 36 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2013-0428 А] УДК 332.14 

8369. Рогач С. М. Інституціональне забезпечення аграрного природокористу-

вання: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-

ща" / Рогач Світлана Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т 

України", [Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. 

НАН України"]. — Львів, 2013. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—41 

(66 назв). — 100 пр. — [2013-3315 А] УДК 332.365 

8370. Родченко В. Б. Методологія регулювання соціально-економічного ро-

звитку міських комплексів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Родченко 

Володимир Борисович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Харків. нац. акад. 

міськ. госп-ва]. — Донецьк, 2013. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (65 назв). 

— 100 пр. — [2013-0464 А] УДК 332.1(477) 

8371. Фісун К. А. Методологія планування системних заходів соціально-еко-

номічної політики розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Фісун Костян-

тин Анатолійович ; Донец. держ. ун-т упр., [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — 

Донецьк, 2013. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—29 (49 назв). — 100 пр. — [2013-1094 А]

 УДК 332.14 

На ступінь кандидата 

8372. Акименко В. В. Інституційні засади забезпечення фінансової самодос-

татності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Акименко Віктор Васильович ; Чернігів. 

держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2013-2642 А] УДК 330.322:332.12 

8373. Білак Г. Г. Наукові засади територіальної організації розвитку проблем-

них регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Білак Георгій Георгійо-

вич ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Мукачів. держ. ун-т]. — Черкаси, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0037 А] 

 УДК 332.142.2(477) 

8374. Бобкова О. Ю. Державне регулювання диспропорцій соціально-еконо-

мічного розвитку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бобкова Олександра Юріївна ; 

НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2013. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-3685 А] УДК 332.142.2 

8375. Бойченко В. С. Вплив університетів на регіональний інноваційний ро-

звиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продуктив. сил і регіон. економіка" / Бойченко Валерія Сергіївна ; Донец. держ. ун-т 

упр., [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-2770 А] УДК 332.12:330.341.1:378.4 

8376. Бухало О. В. Ефективність використання земельних ресурсів у сільсько-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Бухало Олена Василівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Доку-

чаєва. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2013-1574 А] УДК 332.33:631.11(477) 

8377. Василенко Д. В. Діагностика функціонування регіональної економічної 

системи : (на прикл. Донец. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Василенко 

Дмитро Валерійович ; Донец. держ. ун-т упр., [Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН Ук-

раїни]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2013-0071 А] УДК 332.122(477.62) 

8378. Венгерська Н. С. Регулювання розвитку сфери послуг регіонів України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. 

продуктив. сил і регіон. економіка" / Венгерська Наталя Сергіївна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. 

ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). 

— 100 пр. — [2013-2656 А] УДК 338.46:332.1(477) 

8379. Візіренко С. В. Формування та використання потенціалу економіки знань 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Візіренко Світлана Вікторівна ; НАН 

України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-2776 А] 

 УДК 332.14 

8380. Вороніна О. С. Удосконалення системи управління енергозбереженням в 

житлово-комунальному господарстві регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Во-

роніна Ольга Сергіївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2781 А]

 УДК 332.87 

8381. Воронова Г. Г. Оцінювання диспропорційності соціально-економічного 

розвитку регіону як загрози економічній безпеці держави : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Воронова 

Ганна Геннадіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0086 А] 

 УДК 332.146.2(477) 

8382. Гетало Н. С. Економічні механізми стимулювання енергозбереження на 

підприємствах житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гетало 
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Наталія Станіславівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2013-2410 А] 

 УДК 332.87:621.317.38 

8383. Гончарова З. В. Організаційно-економічні методи управління житлово-

комунальним господарством регіону : (на прикл. Харків. регіону) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і 

регіон. економіка" / Гончарова Зоя Вікторівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — 

Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — 

[2013-2784 А] УДК 332.87 

8384. Гринько О. В. Стратегічне управління розвитком соціальної інфраструк-

тури сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Гринько Олександр Воло-

димирович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 140 пр. — [2013-1137 А] 

 УДК 332.122:338.43 

8385. Дятлова Ю. В. Механізми розвитку системи забезпечення продовольчої 

безпеки промислового регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Дятлова Юлія 

Володимирівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-2865 А] 

 УДК 338.439.02:332.1 

8386. Забрудський О. В. Забезпечення соціально-економічного розвитку те-

риторій у пріоритетах корпоративної соціальної відповідальності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Забрудський Олександр Васильович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-1335 А] УДК 332.14(477) 

8387. Калініна Г. М. Механізм формування солідарної системи функціону-

вання житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Калініна Ганна Ми-

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

та права]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 120 пр. — [2013-0723 А] УДК 332.8(477) 

8388. Кікоть В. І. Розвиток організаційно-економічного механізму державного 

регулювання малого підприємництва в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / 

Кікоть Вікторія Іванівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферо-

поль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-

0898 А] УДК 334.012.61-022.51:332.1 

8389. Ковальська Л. С. Напрями формування та оцінки потенціалу регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продуктив. сил і регіон. економіка" / Ковальська Любов Сергіївна ; Донец. держ. ун-т 

упр., [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3748 А] 

 УДК 332.14(477.75) 

8390. Козлова Л. В. Науково-методичні підходи щодо підвищення ефектив-

ності управління соціально-економічним розвитком регіону : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. 
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економіка" / Козлова Людмила Вікторівна ; Донец. держ. ун-т упр., [Донбас. нац. 

акад. буд-ва і архіт.]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-1908 А] УДК 332.146 

8391. Костишин О. О. Еколого-економічні засади раціонального землекорис-

тування в регіональних господарських системах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охоро-

ни навколиш. середовища" / Костишин Олександра Олександрівна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Нац. лісотехн. ун-т України", [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-2021 А] УДК 332.36 
8392. Кравченко М. В. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 

"Екон. безпека держави" / Кравченко Микола Васильович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 
— 100 пр. — [2013-0271 А] УДК 332.12:343.37 

8393. Краєвська Г. О. Соціально-економічні проблеми сільського розселення 

в регіоні та напрями їх вирішення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Краєвська 
Галина Олександрівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 140 пр. — [2013-1531 А] 

 УДК 332.12(477) 

8394. Купріянова І. О. Інформаційне забезпечення соціально-економічного роз-

витку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Купріянова Інна Олександрівна ; Донец. 

держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-1043 А] УДК 332.143 

8395. Кушнір С. О. Інституційно-економічні засади регулювання трансформа-
ції природно-ресурсної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-

довища" / Кушнір Сергій Олександрович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-

користування. — Рівне, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-2810 А] УДК 332.142.4/.6 
8396. Ломоносов Д. А. Стратегічне управління розвитком міста як соціо-еко-

лого-економічної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Ломоносов Дмитро 

Анатолійович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Нац. ун-т 
кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-0935 А] УДК 332.146.2 

8397. Махначова Н. М. Стратегічні напрями формування та використання по-

тенціалу земельних ресурсів регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Махначова 

Наталія Михайлівна ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-0335 А] УДК 332.142:332.3 

8398. Маюренко С. О. Механізм антикризового менеджменту регіональних 
господарських систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Маюренко Світлана 

Олександрівна ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2702 А] УДК 005.93:332.14 
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8399. Медяник А. В. Підвищення ефективності функціонування регіональної 

банківської системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Медяник Адріана 

Вікторівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-0342 А] УДК 332.142:336.71 

8400. Миргород М. М. Еколого-економічна ефективність організації земель-

них угідь на агроландшафтній основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Миргород Марина Миколаївна ; Сум. держ. ун-т, [Харків. нац. аграр. 

ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Суми, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 120 пр. — [2013-3708 А] УДК 332.142.6:[911.5:631 

8401. Морозова І. М. Формування конкурентоспроможності регіону: струк-

турно-інституційний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Морозова Ірина 

Миколаївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-0371 А] УДК 332.12:339.137.2 

8402. Павлюк У. В. Соціально-економічні засади екологічної безпеки насе-

лення великих міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-

ща" / Павлюк Уляна Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т 

України". — Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 

— 100 пр. — [2013-3281 А] УДК 332.142.6:911.375 

8403. Піхтар І. П. Забезпечення сталого розвитку житлово-комунального комп-

лексу регіону: територіально-галузевий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / 

Піхтар Ілона Павлівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2013. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-3574 А]

 УДК 332.14:332.8 

8404. Полуянова М. В. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств 

житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Полуянова Марина 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. 

ун-т"]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2013-3582 А] УДК 332.8:330.322.5 

8405. Полякова І. В. Екологізація управління територіями зі статусом обме-

женого використання : (на прикл. рекреац. та природно-заповід.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокорис-

тування та охорони навколиш. середовища" / Полякова Ірина Володимирівна ; НАН 

України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2013. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (25 назв). — 100 пр. — [2013-1871 А]

 УДК 332.122:379.84 

8406. Попівняк О. М. Механізми фінансового забезпечення розвитку депресив-

них територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Попівняк Оксана Мирославівна ; Луц. 

нац. техн. ун-т, [Львів. держ. фін. акад.]. — Луцьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 140 пр. — [2013-0438 А] УДК 332.12(477) 
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8407. Похилько С. В. Інвестиційно-фінансові механізми відтворення ефектив-

ного регіонального природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навко-

лиш. середовища" / Похилько Світлана Василівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2013. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2013-3584 А] УДК 332.142.4/.6:330.322.5 

8408. Савка Б. Р. Формування та розвиток логістичної інфраструктури регіо-

нів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Савка Богдан Романович ; Луц. нац. 
техн. ун-т. — Луцьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 

150 пр. — [2013-0771 А] УДК 338.49:332.1(477) 

8409. Сидорук С. В. Розвиток регіональних ринків готельних послуг : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. 

сил. і регіон. економіка" / Сидорук Світлана Володимирівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — 
Луцьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 150 пр. — 

[2013-2557 А] УДК 640.41:332.1 

8410. Склярець Д. В. Модернізація потенціалу регіональних продовольчих 

ринків в умовах поглиблення інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Скля-

рець Денис Вікторович ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2013-2725 А] УДК 339.166.82:332.12 

8411. Слинько І. М. Напрями зниження рівня тіньової економіки в регіоні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продуктив. сил. і регіон. економіка" / Слинько Ігор Миколайович ; Черкас. держ. 

технол. ун-т. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 100 пр. 

— [2013-3349 А] УДК 332.14:343.37 

8412. Степаненко Т. О. Економіко-екологічна ефективність використання зе-
мельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття 

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

ненко Тетяна Олександрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. 

нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-0782 А] УДК 332.33:631.95 

8413. Табалова О. Є. Діагностика та механізми вирівнювання регіональних 

асиметрій сталого розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Табалова 

Ольга Євгенівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 130 пр. — [2013-0789 А] 

 УДК 332.14(477) 

8414. Ткачик О. І. Кадастрове зонування земель електричних мереж : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моні-
торинг земель" / Ткачик Олеся Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2013. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-3797 А] УДК 332.3 

8415. Федотова Ю. В. Формування кластерних структур та їх вплив на со-
ціально-економічний розвиток регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Федо-

това Юлія Володимирівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2351 А]

 УДК 332.142.6(477) 
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8416. Цадо Г. В. Регулювання інвестиційно-інноваційних процесів у регіонах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розв. 

продуктив. сил. і регіон. економіка" / Цадо Ганна Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара]. 

— Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 

100 пр. — [2013-3832 А] УДК 332.14:330.3](477) 

8417. Чупріна М. О. Управління розвитком стратегічного потенціалу регіо-

нальних промислових комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Чупріна 

Маргарита Олександрівна ; Акад. муніцип. упр., [Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. 

Юрія Бугая]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (31 назва). — 

100 пр. — [2013-1435 А] УДК 332.122:338.45:005.21 

8418. Шевелюк О. О. Формування ефективного земельно-ресурсного потен-

ціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шевелюк Олександр 

Олександрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. 

аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету 

Міністрів України]. — Миколаїв, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17. — 100 пр. — [2013-0610 А] УДК 332.3:631.11 

8419. Яцков А. В. Теоретико-організаційні основи екологізації регіонального 

розвитку : (на прикл. Одес. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Яцков Анатолій 

Володимирович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви) та в тексті. — 100 пр. — 

[2013-2520 А] УДК 332.122(477.74) 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

8420. Верескун М. В. Методологія управління конкурентоспроможністю вели-

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Верескун Михайло Вікторович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (40 назв). — 100 пр. — [2013-3088 А] 

 УДК 334.716:339.137.2 

8421. Кужелєв М. О. Корпоративні відносини: фінансові механізми функціо-

нування та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Кужелєв Михайло Олександ-

рович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(47 назв). — 100 пр. — [2013-1352 А] УДК 334.78:336 

8422. Макаренко Ю. П. Розвиток малих господарств у аграрній сфері еко-

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

номіка та упр. п-вами" / Макаренко Юлія Петрівна ; Луган. нац. аграр. ун-т, [Нац. 

наук. центр "Ін-т аграр. економіки" Нац. акад. аграр. наук України]. — Луганськ, 

2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (51 назва). — 110 пр. — [2013-2240 А]

 УДК 334:338.43 

8423. Мельник М. І. Формування і пріоритети розвитку бізнес-середовища 

України в процесі інституційних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мельник 
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Мар'яна Іванівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (66 назв). — 100 пр. — [2013-0940 А] 

 УДК 334.722:330.837](477) 

8424. Шилепницький П. І. Розвиток інституту державно-приватного партнер-

ства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шилепницький Павло Іванович ; 

НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (46 назв), в тексті та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1954 А] 

 УДК 334.72:330.837](477) 

На ступінь кандидата 

8425. Бігальська О. Ю. Соціально-економічний розвиток господарств насе-

лення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Бігальська Ольга Юріївна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, [Укр. акад. друкарства]. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2013-1972 А]

 УДК 334.724 

8426. Вакараш В. В. Розвиток форм підприємницької діяльності в сільськогос-

подарському виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вакараш Вікторія Вікторівна ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2013-0655 А]

 УДК 334:631.15 

8427. Гончаренко В. В. Управління бізнес-процесами організацій споживчої 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Гончаренко Владислав Васильович ; Донец. нац. ун-т 

економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-0110 А] УДК 334.735.02 

8428. Дарієнко О. В. Діагностування стійкості функціонування підприємств ма-

лого бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Дарієнко Ольга Вікторівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 

2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (30 назв). — 100 пр. — [2013-2858 А]

 УДК 334.012.61-022.51-047.44 

8429. Кудренко Н. В. Шляхи підвищення економічної ефективності функціо-

нування підприємств комбікормової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

талія Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 110 пр. — [2013-3206 А] 

 УДК 334.716:636.085.55]-048.34 

8430. Обертайло М. В. Складові інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств : 

(на прикл. машинобудів. галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Обертайло Марія Вячеславівна ; 

Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-1380 А] УДК 334.716:[330.322+330.341.1 

8431. Окс М. М. Економіко-організаційні основи створення та розвитку 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Окс Міхаель Маттіас ; НАН України, Ін-т 
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пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0912 А] 

 УДК 334.722.26 
8432. Павленко Т. Ю. Стратегія формування й використання економічного 

потенціалу на будівельних підприємствах : [автореф.] дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Павленко Тетяна 

Юріївна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0409 А] УДК 334.45:69 

8433. Попело О. В. Роль малого підприємництва у формуванні регіональних 

сегментів інноваційної моделі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Попело 
Ольга Володимирівна ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0437 А] 

 УДК 334.72:330.341.1 

8434. Скитьова Г. С. Стратегічне управління холдинговими компаніями: 

проектно-орієнтований підхід : (за матеріалами п-в галузі інформ.-комунікац. тех-
нол. України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Скитьова Ганна Сергіївна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2013-1717 А] 
 УДК 334.758.4:005.21 

8435. Шевченко Е. Ю. Організаційно-економічні засади забезпечення публіч-

но-приватного партнерства при реалізації інфраструктурних проектів муніципаль-

ного водопостачання та водовідведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шевченко Еліна 
Юріївна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Х., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-3838 А] 

 УДК 334.722:628.1/.2 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

8436. Воронкова О. М. Державний податковий менеджмент в Україні: теорія, 

методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Воронкова Олена Миколаївна ; Держ. 
податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (71 назва) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-0085 А] УДК 336.225.2(477) 

8437. Лещук В. П. Еволюція фінансового капіталу фінансово-промислових 

груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Лещук Віктор Пилипович ; Донец. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. екон. 

ун-т]. — Донецьк, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (43 назви). — 

100 пр. — [2013-3534 А] УДК 336.76 

8438. Савченко Т. Г. Банківська система у забезпеченні формування та 
підтримки рівноважних станів у економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Савченко Тарас Григоро-

вич ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку 

України". — Суми, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (52 назви). — 

120 пр. — [2013-0479 А] УДК 336.171:330.36](477) 
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На ступінь кандидата 

8439. Аманжаєв Д. Г. Іпотечне кредитування в соціально-економічному ро-

звитку Туркменістану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Аманжаєв Довран Гурбангельдиєвич ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-0961 А] УДК 336.77:332.2](575.4) 

8440. Барабаш Л. В. Ефективність механізму оподаткування доходів фізичних 

осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Барабаш Леся Віталіївна ; Кабінет Міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2013-2645 А] 

 УДК 336.226.11-027.236 

8441. Батковський В. А. Банківська система у забезпеченні фінансової ста-

більності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Батковський Віталій Анатолійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-2646 А] УДК 336.71(477) 

8442. Безвух С. В. Формування системи захисту банківських вкладів фізичних 

осіб та суб'єктів господарювання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Безвух Сергій Воло-

димирович ; Ун-т банк. справи Нац. банку України, [Хмельниц. нац. ун-т]. — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-0029 А] УДК 336.717.3(477) 

8443. Безштанько Д. В. Формування системи оцінювання операційного ризику 

банків в умовах фінансової нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Безштанько Дмитро 

Васильович ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-2767 А] 

 УДК 336.71:005.334 

8444. Бойко С. В. Українська наукова школа державних фінансів: історична 

ретроспектива та сучасні реалії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бойко Світлана Василівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2013-2096 А] 

 УДК 336.13(477)(091) 

8445. Булавинець В. М. Видатки місцевих бюджетів соціального призначен-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Булавинець Вікторія Михайлівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 140 пр. — 

[2013-1646 А] УДК 336.145.2:364.2 

8446. Гавриленко Н. В. Податкове стимулювання розвитку малого та серед-

нього бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Гавриленко Наталія Вікторівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — 

Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 

100 пр. — [2013-1303 А] УДК 334.012.61-022.51-022.56:336.22 

8447. Гланц В. Н. Податкове регулювання банківської діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Гланц Володимир Наумович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. 
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справи Нац. банку України". — Суми, 2013. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2411 А] УДК 336.71:336.225 

8448. Горбанський А. Б. Механізми грошово-кредитного регулювання інфля-

ції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Горбанський Андрій Борисович ; НАН України, Ін-т 

економіки пром-сті. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2013-2122 А] УДК 336.77:336.748.12](477) 

8449. Данилюк Є. Ю. Вплив маркетингової політики на ефективність бан-

ківської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Данилюк Євгеній Юрійович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2013-2127 А] 

 УДК 336.71:339.138 

8450. Дем'янюк А. В. Бюджетний процес в умовах демократичних і ринкових 

трансформацій: субнаціональний рівень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дем'янюк Антоніна 

Вікторівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 150 пр. — [2013-3462 А] 

 УДК 336.14.012.23(477)-32 

8451. Дмитришин М. В. Формування та ефективність фінансового механізму 

вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дмитришин Марта Василівна ; Харків. нац. 

екон. ун-т, [Львів. держ. фін. акад.]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1208 А] УДК 336:378.014.543 

8452. Долга Г. В. Оподаткування майна в Україні: фіскальна ефективність 

справляння та методика адміністрування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Долга Галина Венедик-

тівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 

— 120 пр. — [2013-2137 А] УДК 336.226.2(477) 

8453. Дучинський А. П. Інвестиційна діяльність банків в умовах сучасної рин-

кової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дучинський Андрій Петрович ; Чернігів. 

держ. ін-т економіки і упр., [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Чернігів, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 140 пр. — [2013-1212 А] 

 УДК 336.714 

8454. Жупаненко В. М. Формування та розвиток інфраструктури ринку цінних 

паперів Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Жупаненко Віктор 

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

— К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-2144 А] УДК 336.761:061.1ЄС 

8455. Запорожець О. Ф. Система адміністрування митних платежів в умовах 

інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Запорожець Олена Федорівна ; Одес. нац. 

екон. ун-т. — Одеса, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-1316 А] УДК 336.24 

8456. Іщенко В. В. Оподаткування як фактор фінансової безпеки України : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фі-
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нанси і кредит" / Іщенко Віталій Вікторович ; Нац. ун-т держ. податк. служби Украї-

ни. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2013-2152 А] УДК 336.221:338.124.4 

8457. Калінін О. В. Управління формуванням фінансового капіталу об'єднань 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Калінін Олександр Володимирович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 120 пр. — [2013-0860 А] 

 УДК 336.58 

8458. Квасова О. П. Діяльність фінансових посередників на ринку цінних па-

перів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Квасова Ольга Петрівна ; М-во фінансів України, Держ. 

навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2011 А] УДК 336.761:336.717.8](477) 

8459. Колдовський А. В. Система валютного регулювання в контексті фінан-

сової нестабільності економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Колдовський Артем 

Володимирович ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи 

Нац. банку України". — Суми, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-2579 А] УДК 336.743:336.748](477) 

8460. Коломийчук Н. М. Державний внутрішній фінансовий контроль в бюд-

жетному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Коломийчук Наталія Михайлівна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 150 пр. — [2013-3185 А] УДК 336.148 

8461. Копитіна І. В. Розвиток залучення заощаджень домашніх господарств в 

економіку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Копитіна Ірина Володимирівна ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Держ. 

вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т" М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2013-0863 А] УДК 336.72:64.01](477) 

8462. Кричун М. О. Діяльність Державної податкової служби України у сфері 

реєстрації та надання дозволів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кричун Ми-

хайло Олександрович ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. — К., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1532 А] УДК 336.225.2:351(477) 

8463. Крук В. В. Інвестиційний потенціал місцевих бюджетів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Крук Володимир Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) 

та в тексті. — 100 пр. — [2013-2171 А] УДК 336.14:352 

8464. Круп'як І. Й. Фінансове забезпечення розвитку депресивних територій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Круп'як Ірина Йосифівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 130 пр. — [2013-0281 А] 

 УДК 336.1:352 
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8465. Купріянова Д. С. Розробка структурно-функціональної програми систе-

ми бюджетного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Купріянова Дар'я Сер-

гіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — [2013-3210 А] УДК 336.14.025.12 

8466. Куценко В. О. Грошові перекази у фінансовій системі України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Куценко Валентин Олегович ; Нац. ун-т Держ. податк. служби України. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-0975 А] УДК 336.717.111(477) 

8467. Лагутіна К. В. Фінансовий механізм корпоративних злиттів і поглинань 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Лагутіна Катерина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 

— [2013-1739 А] УДК 334.78:336.02](477) 

8468. Левченко І. А. Формування та використання коштів недержавних пен-

сійних фондів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Левченко Ірина Андріївна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-2236 А] УДК 336.76 

8469. Лемішовська О. С. Управління податковим процесом банків : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Лемішовська Олеся Степанівна ; Львів. держ. фін. акад., [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(26 назв). — 100 пр. — [2013-2237 А] УДК 336.71:336.22 

8470. Лисенко Ж. П. Бюджетування як інструмент підвищення ефективності 

управління запасами підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лисенко Жанна Петрівна ; 

Нац. ун-т харч. технологій, [Буковин. держ. фін.-екон. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 110 пр. — [2013-3223 А] 

 УДК 336.14:005.932 

8471. Лукановська І. Р. Мале банківське підприємництво в економічній си-

стемі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лукановська Ірина Романівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. комерц. акад.]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3228 А] УДК 336.713(477) 

8472. Мельник-Бантон О. П. Трансформація механізмів фінансування сфери 

охорони здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мельник-Бантон Олена Петрівна ; М-во 

фінансів України, ДННУ "Акад. фін. упр.", [Нац. ун-т держ. податк. служби Украї-

ни]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-1915 А] УДК 336:614(477) 

8473. Музиченко О. В. Модернізація спеціальних податкових режимів в транс-

формаційних економіках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Музиченко Ольга Валеріївна ; Нац. ун-т 

держ. податк. служби України, [Укр. дер. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі]. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-1918 А] УДК 336.221-048.35 
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8474. Нагорна О. В. Фінансове забезпечення підприємств комунального гос-

подарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Нагорна Ольга Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (13 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2013-1377 А] УДК 336.1:640 
8475. Назаренко І. Ф. Фінансові ресурси лікарняних установ : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Назаренко Ірина Федорівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 150 пр. — [2013-2257 А] 
 УДК 336.13:614.212 

8476. Нестеренко В. П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Нестеренко Віктор Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 200 пр. — 
[2013-0381 А] УДК 330.133:336.71 

8477. Огородник В. В. Стратегії кредитно-інвестиційної діяльності банків 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Огородник Віра Володимирівна ; Ун-т банк. справи Нац. 
банку України. — К., 2013. — 21с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(23 назви). — 100 пр. — [2013-1621 А] УДК 336.77(477) 

8478. Олещук М. Г. Управління конкурентоспроможністю банківських 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Олещук Марія Геннадіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. 

акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-2264 А] 

 УДК 336.717:339.137.2 

8479. Пашова С. М. Банківське інвестиційне кредитування інноваційної діяль-
ності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Пашова Сніжана Миколаївна ; Ун-т банк. справи Нац. 

банку України. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-2712 А] УДК 336.77:330.322 
8480. Піскунов Р. О. Регулювання руху грошових потоків в системі управ-

ління фінансовими ризиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Піскунов Роман Олександрович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи 

Нац. банку України"]. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). 
— 100 пр. — [2013-2824 А] УДК 336.74:330.131.7 

8481. Поддубняк Д. Б. Механізми банківського іпотечного кредитування 

суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Поддубняк Дар'я Борисівна ; Донец. нац. 
ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2275 А] 

 УДК 336.77 

8482. Полчанов А. Ю. Стратегічне фінансове управління страховими компа-
ніями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Полчанов Андрій Юрійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-0433 А] УДК 336:368.021 
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8483. Прасолов І. М. Дивідендна політика акціонерних товариств: фінансова 

теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Прасолов Ігор Миколайович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1679 А] 

 УДК 336.781.2:334.722.8 

8484. Прокопишак В. Б. Формування фінансового потенціалу сільськогоспо-

дарських виробничих структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Прокопишак Володимир 

Богданович ; Львів. держ. фін. акад. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0760 А] УДК 336:338.43 

8485. Прудніков А. О. Фінансова діяльність кредитних спілок України в умо-

вах економічної нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Прудніков Андрій Олегович ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 120 пр. — [2013-3306 А] 

 УДК 336.732(477) 

8486. Пурденко О. А. Оподаткування електроенергетичної галузі в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Пурденко Олена Анатоліївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби Ук-

раїни. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 та в 

тексті. — 100 пр. — [2013-2288 А] УДК 336.221:621.311](477) 

8487. Руденок О. Ю. Фінансові відносини в системі соціального партнерства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Руденок Оксана Юріївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2013-2301 А] УДК 336:331.107.5 

8488. Русін В. М. Фінансове забезпечення реалізації власних і делегованих по-

вноважень органів місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Русін Віктор 

Миколайович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 150 пр. — [2013-3596 А] 

 УДК 336.15:352.07](477) 

8489. Серветник І. В. Ризик-менеджмент в системі гарантування банківських 

вкладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Серветник Ірина Василівна ; Ун-т банк. справи Нац. 

банку України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-2065 А] УДК 336.722.11:005.334 

8490. Слав'юк Н. Р. Зовнішні державні запозичення в забезпеченні конкурен-

тоспроможності економіки країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Слав'юк Наталія Ростиславів-

на ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2726 А] УДК 336.273.3:339.137 

8491. Стрижак А. П. Капіталізація банківської системи України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кре-

дит" / Стрижак Артур Петрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0526 А] УДК 336.71:330.142.23](477) 
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8492. Суганяка М. В. Формування механізму антикризового управління си-

стемним банком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Суганяка Микола Васильович ; Одес. нац. 

екон. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Одеса, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-2991 А] 

 УДК 336.71:005.931.1 

8493. Суховий Д. І. Фінансування державних соціальних гарантій на регіо-

нальному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Суховий Денис Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-0534 А] УДК 336.1:364.3](477) 

8494. Ткачук В. Ю. Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Ткачук Вікторія Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-1420 А] УДК 336.773(477) 

8495. Трохименко В. І. Еволюція ринку банківських послуг за умов глобаліза-

ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Трохименко Вікторія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2013-1878 А] УДК 336.7 

8496. Тушницький А. Р. Локальні підходи до формування стратегії розвитку 

банківської системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Тушницький Андрій Романович ; 

Львів. держ. фін. акад., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2917 А] 

 УДК 336.71(477) 

8497. Федоренко М. І. Ринкова трансформація банківської системи КНР : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Федоренко Максим Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв) та в тексті. — 

100 пр. — [2013-2349 А] УДК 336.71(510) 

8498. Фененко П. О. Оподаткування зовнішньої торгівлі сільськогосподарських 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Фененко Поліна Олександрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — 

К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 1 20 пр. 

— [2013-1448 А] УДК 336.22:339.5:631.11 

8499. Халло В. Ф. Державне регулювання конкуренції у банківському секторі 

економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Халло Віктор Федорович ; 

Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3388 А] УДК 336.71:338.246](477) 

8500. Цюпа О. П. Формування та використання бюджетів розвитку в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Цюпа Оксана Петрівна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України, 

[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-1098 А] 

 УДК 336.14:352](477) 



   

 
94 

8501. Чижов О. В. Державна система протидії тіньовим потокам на фінан-

совому ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чижов Олександр Володимиро-

вич ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16 (5 назв). — 120 пр. — [2013-0595 А] УДК 336.71:343.37](477) 

8502. Шкаєва Т. І. Регулювання галузевої концентрації кредитних ризиків 

банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Шкаєва Тамара Іванівна ; НАН України, Ін-т економіки 

пром-сті. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2013-2389 А] УДК 336.71.078.3:336.77 

8503. Штаєр О. М. Удосконалення механізму управління безпекою банку : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Штаєр Оксана Михайлівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-1461 А] 

 УДК 338.246:336.71 

8504. Щур Р. І. Фінансове забезпечення інвестиційного розвитку економіки 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Щур Роман Іванович ; Львів. держ. фін. акад., [Прикар-

пат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2013-2398 А] УДК 336:330.322.1 

8505. Ясенова І. Б. Податкове регулювання інноваційної активності під-

приємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ясенова Ірина Борисівна ; НАН України, Ін-т 

пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2013-2518 А] УДК 336.22:330.341.1 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  

та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

8506. Березіна Л. М. Формування і розвиток організаційно-економічних відно-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Березіна Людмила Михайлівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2013. 

— 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (54 назви). — 110 пр. — [2013-2207 А] 

 УДК 338.436 

8507. Дзьоба О. Г. Теоретико-методологічні засади управління трансформація-

ми і розвитком системи газозабезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дзьоба Олег Григо-

рович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу]. — Полтава, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (52 назви). 

— 150 пр. — [2013-1507 А] УДК 338.45:662.76 

8508. Забуранна Л. В. Управління туристичною підприємницькою діяльністю 

в аграрній сфері: теорія, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Забуранна Леся Вален-

тинівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — 

К., 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (49 назв). — 150 пр. — [2013-0173 А]

 УДК 338.486.4:631.1 
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8509. Клокар О. О. Механізм ефективного відтворення ресурсного потенціалу 

аграрного сектора економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Клокар Олег Олександро-

вич ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, 

[Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Миколаїв, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—38 (55 назв). — 100 пр. — [2013-0229 А] УДК 338.432:330.31-027.236 

8510. Макара О. В. Формування моделі соціально орієнтованого регулювання 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Макара Оксана Василівна ; Тер-

нопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 

(37 назв). — 150 пр. — [2013-2028 А] УДК 338.24:330.342.146 

8511. Микитюк В. М. Відродження галузі скотарства в умовах ринкових 

трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Микитюк Валерій Мар'янович ; 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., 2013. — 38 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (68 назв). — 150 пр. — [2013-2899 А] 

 УДК 338.43.012.23:636 

8512. Олешко А. А. Антикризове регулювання національної економіки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Олешко Анна Анатоліївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби 

України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 

(39 назв). — 100 пр. — [2013-1921 А] УДК 338.242.4:338.124.4 

8513. Роскладка А. А. Моніторинг, діагностика та контроль процесів діяль-

ності вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Роскладка Андрій Анатолійович ; 

Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2013. 

— 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). — 100 пр. — [2013-1636 А] 

 УДК 338.46:378.014.54 

8514. Стройко Т. В. Формування інфраструктури агропродовольчої сфери в 

контексті сталого розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Стройко Тетяна Во-

лодимирівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування 

та сталого розв. НАН України", [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — 

К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—37 (77 назв). — 100 пр. — [2013-

0530 А] УДК 338.439 

8515. Черничко Т. В. Державне управління сталим економічним розвитком на 

основі стабілізації фінансових і кредитних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Черничко 

Тетяна Володимирівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — 

Львів, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (49 назв). — 100 пр. — 

[2013-2373 А] УДК 338.24:336.77 

8516. Юрків Н. Я. Забезпечення економічної безпеки реального сектору еко-

номіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 21.04.01 

"Екон. безпека держави" / Юрків Надія Ярославівна ; Вищ. навч. закл. "Ун-т еко-

номіки та права "Крок", [Львів. комерц. акад. Центр. спілки спожив. т-в України]. — 

К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (46 назв). — 100 пр. — [2013-1467 А]

 УДК 338.242 
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8517. Якименко Н. В. Методологічні аспекти управління процесами забезпе-

чення економічного зростання залізничного транспорту України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Якименко Наталія Василівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 38 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (47 назв). — 100 пр. — [2013-1471 А] 

 УДК 338.47:656.2 

8518. Яненкова І. Г. Організаційний ресурс інноваційного розвитку еконо-

міки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Яненкова Ірина Георгіївна ; Держ. установа "Ін-т 

економіки та прогнозування НАН України". — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—34 (49 назв). — 150 пр. — [2013-1475 А] УДК 338.24:330.341.1 

На ступінь кандидата 

8519. Агрес О. Г. Економічна ефективність використання основних засобів 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Агрес Оксана Григорівна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2013-0001 А]

 УДК 338.43:631.1 

8520. Аністратенко О. В. Регулювання системи фінансового забезпечення ту-

ристсько-рекреаційного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Аністратенко Ольга 

Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0010 А] 

 УДК 338.486 

8521. Бала Р. Д. Економічне оцінювання та розвиток коучингу на промислових 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Бала Ростислав Дмитрович ; Нац. ун-т "Львів. політех-

ніка". — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. 

— [2013-1287 А] УДК 338.45:005.585 

8522. Березівська О. Я. Механізми економічного регулювання функціону-

вання сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Березівська Оксана 

Ярославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. еко-

номіки", [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 130 пр. — [2013-1681 А] 

 УДК 338.43.025.12:631.11 

8523. Бігдан О. В. Економічний механізм екологізації сільськогосподарського 

виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бігдан Олег Васильович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 130 пр. — [2013-2768 А] 

 УДК 338.43:631.95 

8524. Бігус М. М. Управління конкурентоспроможністю суб'єктів туристично-

го бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Бігус Мар'яна Михайлівна ; Центр. спілка спожив. т-в 

України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3059 А] УДК 338.486.2:005.332.4 
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8525. Бондарєва Ю. Г. Маркетингова стратегія сільськогосподарських підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Бондарєва Юлія Геннадіївна ; М-во аграр. політики та продовольст-

ва України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-0053 А] УДК 338.439.5 

8526. Бондарук І. С. Пенсійне забезпечення в системі економічної безпеки 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бондарук Ігор Сергійович ; Чернігів. держ. ін-т 

економіки і упр., [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Чернігів, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — Примірник деф.: текст на с. 6, 

15 не надрукований. — 150 пр. — [2013-2098 А] УДК 338.2.02:364.35 

8527. Братковська К. О. Економічні важелі реалізації програм енергозбере-

ження на підприємствах обробного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Братковська 

Катерина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Запоріз. держ. 

інж. акад.]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2013-0056 А] УДК 338.45:620.98 

8528. Горбась І. М. Управління диверсифікованими підприємствами на ринку 

будівельної кераміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Горбась Ірина Миколаївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(25 назв). — 130 пр. — [2013-1021 А] УДК 338.33:691.4 

8529. Гребенюк О. В. Формування інформаційного потенціалу забезпечення 

економічної безпеки : (на прикл. пром-сті України) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гребе-

нюк Олександр Володимирович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки 

природокористування та сталого розв. НАН України". — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2013-1206 А] 

 УДК 338.22.02 

8530. Гребець О. Б. Формування та реалізація системи стратегічного контро-

лінгу на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гребець Оксана Борисівна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-0118 А] УДК 338.45.025.12 

8531. Гречкосій І. Д. Вдосконалення системи антикризового управління про-

мисловими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гречкосій Інна Дмитрівна ; НАН 

України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0120 А] 

 УДК 338.45:005.931.1 

8532. Гусєва М. О. Інфраструктурне забезпечення функціонування та розвитку 

транскордонних ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Гусєва Марія Олександрів-

на ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-1505 А] УДК 338.49:339.13(1-04) 

8533. Давидова І. І. Диверсифікація видів діяльності в аграрному секторі еко-

номіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Давидова Ірина Іванівна ; Кабінет Міністрів 
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України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 130 пр. — [2013-2856 А] 

 УДК 338.33:338.432 

8534. Дідух В. В. Інструментарій державного регулювання інноваційної діяль-

ності малих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дідух Вікторія Вікторівна ; НАН 

України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-2221 А] 

 УДК 338.242.4:334 

8535. Дубравіна Л. І. Організаційно-економічне забезпечення підвищення 

ефективності виробництва свинини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дубравіна Лариса Іванівна ; 

Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-2223 А] УДК 338.439:637.5 

8536. Єсіпова К. А. Управління бізнес-процесами туристичних підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Єсіпова Катерина Андріївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2013. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2013-0857 А]

 УДК 338.486.3 

8537. Іванова Н. В. Організаційно-економічні засади формування та розвитку 

галузі насінництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іванова Надія Валеріївна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0688 А] 

 УДК 338.43:631.53.01 

8538. Ізюмська О. М. Управління виробничими витратами підприємств при 

переробці соняшнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ізюмська Ольга Миколаївна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2677 А] 

 УДК 338.512:665.347.8 

8539. Калиніченко Ю. В. Оцінювання об'єктів нерухомості промислових під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Калиніченко Юлія Вадимівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-1339 А] УДК 338.45:657.922 

8540. Касьянова Л. В. Мотиваційна складова державної підтримки інновацій-

ного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Касьянова Любов Василівна ; Н.-д. центр ін-

дустр. пробл. розв. НАН України, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3167 А] 

 УДК 338.242.4:330.341.1 

8541. Квасниця О. В. Державна фінансова підтримка малих підприємств в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Квасниця Оксана Василівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

— Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 150 пр. — 

[2013-1600 А] УДК 338.246.027:334.012.61-022.51 



   

 
99 

8542. Кітура А. Я. Інституційне забезпечення функціонування ринку дозволів 

на викиди парникових газів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кітура Андрій Яро-

славович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2013-1153 А] 

 УДК 338.242.2 

8543. Клімова О. І. Економічний механізм державного регулювання функціо-

нування інтегрованих корпоративних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Клімова 

Олена Ігорівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3176 А] 

 УДК 338.242.4:33.012.8-045.45 

8544. Коваленко Г. В. Розвиток аграрного сектору економіки на основі ак-

тивізації інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коваленко Ганна Вяче-

славівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-

т. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 

— [2013-0235 А] УДК 338.436 

8545. Кулєшова Н. В. Моделі формування маркетингової стратегії туристич-

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

спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Кулєшова 

Наталя Вадимівна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2013-0286 А] УДК 338.487:005.21 

8546. Кулік А. В. Формування механізму конкурентостійкості підприємств 

сільського зеленого туризму на засадах маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Володимирівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 120 пр. — [2013-3524 А] УДК 338.486-44(1-22) 

8547. Лобунець Т. В. Регулятори і важелі інвестиційного процесу в корпора-

тивному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лобунець Тетяна Валеріївна ; Нац. 

ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2185 А] УДК 338.24:330.322 

8548. Мазуренок О. Р. Особливості диверсифікації машинобудівних підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Мазуренок Оксана Романівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 

Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-2959 А] УДК 338.33:62 

8549. Макарова О. А. Адаптація механізму антикризового управління діяль-

ністю туристських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Макарова Оксана Анатоліївна ; Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0329 А] 

 УДК 338.486.3:005.21 

8550. Матвеєва М. П. Економіко-екологічні засади сталого розвитку сільсько-

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

наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-

довища" / Матвеєва Мар'яна Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т 
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України", [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — 

Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-1668 А] УДК 338.43 

8551. Миргородська А. П. Формування підприємницького потенціалу підприємств 

АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Миргородська Анна Петрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 120 пр. — [2013-2968 А]

 УДК 338.432.02 

8552. Міхєєнко Т. В. Державне регулювання розвитку депресивних територій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Міхєєнко Тетяна Василівна ; Чернігів. держ. ін-т економіки і 

упр. — Чернігів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(24 назви). — 140 пр. — [2013-2247 А] УДК 338.24:332.14 

8553. Мостепанюк А. В. Розвиток державно-приватного партнерства в транс-
формаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Мостепанюк Алла Володи-

мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви) та в тексті. — 100 пр. — [2013-1054 А] 
 УДК 338.242.4 

8554. Нестеров І. Г. Формування системи управління в структурних підроз-

ділах агропромислових транснаціональних корпорацій : автореф. дис. на здобуття 

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

ров Іван Георгійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-2707 А] УДК 338.439 

8555. Олійник К. А. Фінансове забезпечення малих сільськогосподарських 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Олійник Катерина Андріївна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини]. — Миколаїв, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(25 назв). — 130 пр. — [2013-3272 А] УДК 338.434 

8556. Онофрійчук А. П. Диверсифікація зовнішньої торгівлі як чинник забез-
печення економічної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Онофрійчук Андрій Петрович ; 

Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "Крок". — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2013-0916 А] 
 УДК 338.33:339.5]:351.863 

8557. Попова Т. О. Формування та реалізація антикризової програми маши-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Попова Тамара Олександрівна ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Маріу-

поль (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. 

— [2013-0440 А] УДК 338.24:621 

8558. Прунцева Г. О. Фінансування розширеного відтворення сільськогоспо-

дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прунцева Гелена Олександрівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 130 пр. — [2013-2718 А] 

 УДК 338.434 
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8559. Птіцина Л. А. Формування інформаційного забезпечення в системі 

управління підприємств хлібопекарської промисловості : автореф. дис. на здобуття 

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

Лариса Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2287 А]

 УДК 338.45:664.6:004 

8560. Разіна О. В. Механізм формування виробничої стратегії підприємства : 

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

та упр. п-вами" / Разіна Олена Валеріївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 130 пр. — [2013-0455 А]

 УДК 338.512 

8561. Рихлицька Х. М. Розвиток підприємств сільського зеленого туризму в 

контексті кластерного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рихлицька Христина Михайлів-

на ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(21 назва). — 120 пр. — [2013-2296 А] УДК 338.48-44(1-22) 

8562. Руда О. В. Формування системи економічної безпеки підприємств маши-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Руда Ольга Василівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 

Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2013-3319 А] УДК 338.246:621 

8563. Северин В. С. Формування регіональної стратегії розвитку культурно-

освітнього рівня населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Северин 

Володимир Сергійович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2834 А] 

 УДК 338.262+304.444 

8564. Сень О. В. Формування ринку молока і молокопродуктів підприємст-

вами АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Сень Олександр Васильович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 130 пр. — [2013-0493 А] УДК 338.439.5:637.1/.3 

8565. Сіра І. В. Державна підтримка підприємницької діяльності в умовах фі-

нансово-економічної кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сіра Інна Василівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1262 А] 

 УДК 338.246:334 

8566. Скіб'як А. Ю. Структурні перетворення аграрного виробництва в 

підприємницьких формуваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Скіб'як Андрій Юліанович ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 

2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1075 А] 

 УДК 338.43:334.722 

8567. Сліпченко О. Л. Реструктуризація структури управління залізничного 

транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сліпченко Олексій Леонтійович ; 
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Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Х., 2013. — 

21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-0510 А] 

 УДК 338.47:656.2 

8568. Соломаха І. В. Особливості становлення і розвитку флористичних 

підприємств на вітчизняному ринку продукції квітникарства : автореф. дис. на здо-

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

Соломаха Ірина Володимирівна ; Чернігів. держ. технол. ун-т. — Чернігів, 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0515 А] 

 УДК 338.45:635.9 

8569. Тараненко О. О. Організаційно-економічний механізм забезпечення 

економічної стійкості торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олександр Олексійович ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і 

торгівлі". — Полтава, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-0540 А] УДК 338.349 

8570. Тишевська-Шапошник О. В. Комунікативні стратегії розвитку турис-

тичної діяльності в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 

соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Тишевська-

Шапошник Ольга Володимирівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. куль-

тури. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3371 А]

 УДК 338.486 

8571. Тіхонова Н. О. Економіко-екологічні особливості формування продук-

тового портфелю підприємств м'ясопереробної галузі : автореф. дис. на здобуття 

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

Наталія Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 120 пр. — [2013-1444 А] 

 УДК 338.439:637.5 

8572. Фесенко Н. В. Інвестиційно-інноваційна привабливість підприємств АПК : 

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

та упр. п-вами" / Фесенко Наталія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-

т економіки і торгівлі"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 130 пр. — [2013-2353 А] УДК 338.436:330.322 

8573. Фугело П. М. Антиризикові засади державного регулювання аграрного 

підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Фугело Павліна Миколаївна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Поділ. держ. аграр.-

техн. ун-т М-ва агрополітики та продовольства України]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 130 пр. — [2013-1827 А] УДК 338.439 

8574. Хміль Н. В. Організація державного управління сталим розвитком 

сільського господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Хміль Наталія Вікторівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 130 пр. — [2013-0800 А] 

 УДК 338.24:631.15 

8575. Чорна Н. Ю. Основні напрямки підвищення ефективності вертикальних 

інтеграційних об'єднань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чорна Наталія Юріївна ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 110 пр. — 

[2013-1451 А] УДК 338.24:664 

8576. Шафранова К. В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяль-

ності регіону : (на прикл. Житомир. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шафранова 

Катерина Володимирівна ; Акад. муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0815 А] УДК 338.242:339.9 

8577. Яковлєва А. О. Підвищення ефективності виробництва молока в сіль-

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Яковлєва Анжеліка Олегів-

на ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, 

[Черкас. держ. технол. ун-т]. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2513 А] УДК 338.439:637.1 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

8578. Великий Ю. В. Стратегічний потенціал інноваційного розвитку маши-

нобудівних підприємств України: теорія, методологія та практика регулювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 

та упр. п-вами" / Великий Юрій Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. 

держ. техн. ун-т", [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Маріуполь (Донец. 

обл.), 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (58 назв). — 150 пр. — 

[2013-0849 А] УДК 338.45:621](477) 

8579. Долгошея Н. О. Формування системи інноваційного розвитку агробіз-

несу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Долгошея Наталя Олександрівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 

2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (29 назв). — 100 пр. — [2013-2139 А]

 УДК 338.432:001.895](477) 

8580. Ємельяненко Л. М. Державне управління збалансуванням людського і 

технологічного розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ємельяненко Лариса Ми-

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

2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (61 назва). — 100 пр. — [2013-1592 А]

 УДК 338.242.4:331.101.5](477) 

8581. Захарченко В. Ю. Механізми індикативного управління економічною 

безпекою національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Захарченко Віталій Юрійо-

вич ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 

2013. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (31 назва). — 100 пр. — [2013-2945 А] 

 УДК 338.24.02(477) 

8582. Мудрак Р. П. Продовольча безпека України в умовах глобалізації : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Мудрак Руслан Петрович ; М-во аграр. політики та продовольст-

ва України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Миколаїв, 

2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. — [2013-3257 А]

 УДК 338.439:339.92](477) 
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8583. Потриваєва Н. В. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва 

України в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Потриваєва Наталя Воло-

димирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. 

— Миколаїв, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (36 назв). — 100 пр. — 

[2013-3719 А] УДК 338.43:005.21](477):339.9 

8584. Саліхова О. Б. Становлення високотехнологічної виробничої сфери еко-

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

пеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Саліхова Олена Борисівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН 

України", [Центр. дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва 

НАН України]. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (51 назва). — 150 пр. — 

[2013-2306 А] УДК 338.45:330.341.1](477) 

На ступінь кандидата 

8585. Алтухова Н. В. Фінансовий механізм функціонування кластерів під-

приємств рибної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Алтухова Надія Вікторівна ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т". — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — 

[2013-0005 А] УДК 338.43:639.3](477) 

8586. Білега О. В. Формування стійких конкурентних переваг мережевих 

структур в національній економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Білега Олена 

Вікторівна ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр., [Одес. держ. акад. буд-ва та архіт.]. 

— Чернігів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-1290 А] УДК 338.242.2(477) 

8587. Давидова О. Г. Державне регулювання розвитку туристичної діяльності 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Давидова Оксана Геннадіївна ; Вищ. навч. закл. 

Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка]. — Полтава, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 

— [2013-1141 А] УДК 338.48(477) 

8588. Дворецький А. О. Інфраструктурні перетворення як підґрунтя розвитку 

національної економіки : (на прикл. телекомунікацій) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Дворецький Андрій Олександрович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-3808 А] УДК 338.46:621.39](477) 

8589. Ковалевич Л. С. Реформування та реструктуризація залізничного транс-

порту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ковалевич Лариса Станіславівна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Х., 2013. — 21 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-0234 А] УДК 338.47(477) 

8590. Корнійчук О. В. Регулювання продовольчого ринку України з викорис-

танням інструментів Спільної аграрної політики Європейського Союзу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 

нац. госп-вом" / Корнійчук Ольга Вікторівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 
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біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 130 пр. — [2013-1910 А] 

 УДК 351.824.1:338.439.5](477+4-6ЄС) 

8591. Король Д. В. Стандартизація та сертифікація в управлінні розвитком ав-

тотранспортного комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Король Діана 

В'ячеславівна ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-3192 А] УДК 338.47:006](477) 

8592. Кравченко Л. О. Стратегія адаптації аграрного виробництва до умов 

глобального інноваційно-інвестиційного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кра-

вченко Любов Олександрівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0902 А] 

 УДК 338.432(477):[330.341.1+330.322 

8593. Литвинова О. В. Стратегія розвитку сталого туризму в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Литвинова Ольга Володимирівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1740 А] УДК 338.486(477) 

8594. Лозова О. В. Прогнозування та оцінювання соціально-економічного ро-

звитку національної економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лозова Оксана 

Василівна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — 

Полтава, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-3226 А] УДК 338.27(477) 

8595. Малімон В. В. Формування та розвиток регіональних ринків медичного 

туризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил і регіон. економіка" / Малімон Вікторія Вячесла-

вівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2013-2241 А] УДК 338.48-6:61](477) 

8596. Морозюк Н. С. Оцінювання продовольчої безпеки регіону : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека дер-

жави" / Морозюк Наталія Сергіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 

Луганськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-0372 А] УДК 338.439.02:332.12](477) 

8597. Олійник О. Б. Прогнозування розвитку фондового ринку України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Олійник Олексій Борисович ; НАН України, Н.-д. центр ін-

дустр. пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2013-1671 А] УДК 338.12:336.76](477) 

8598. Олійник Я. І. Економічне регулювання ринку електроенергії України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Олійник Ярина Ігорівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. 

— Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. 

— [2013-0397 А] УДК 338.45:621.31:339.13](477) 

8599. Онищенко С. К. Інтеграційна трансформація підприємств курортно-

рекреаційної сфери АР Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Онищенко Сергій Костянтинович ; 
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Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0402 А] 

 УДК 338.486.3(477.75) 

8600. Осінська О. Б. Ефективність державного регуляторного механізму фор-

мування ринкової соціально-орієнтованої економіки в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Осінська Оксана Богданівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. 

— Львів, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2013-0746 А] 

 УДК 338.242.4(477) 

8601. Рогоза К. Г. Формування механізму ціноутворення на зерно пшениці в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рогоза Костянтин Геннадійович ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2905 А] 

 УДК 338.5:633.11](477) 

8602. Синявська І. М. Розвиток соціальної інфраструктури сільських тери-

торій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Синявська Ірина Максимівна ; М-во аграр. по-

літики та продовольства України, Львів. нац. аграр. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад.]. 

— Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 130 пр. — 

[2013-0498 А] УДК 338.435(477-22) 

8603. Третяк О. М. Інституційне забезпечення розвитку біржової торгівлі сіль-

ськогосподарською продукцією в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Третяк Олек-

сандр Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 130 пр. 

— [2013-1421 А] УДК 338.439(477) 

8604. Тригубенко О. С. Державне регулювання соціально-економічного ро-

звитку сільських територій України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тригубенко Олег 

Степанович ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Уман. нац. ун-т садівництва М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0795 А] УДК 338.242.4:631(477) 

8605. Чопко Н. С. Державне регулювання фінансової бази розвитку підприємств 

аграрного сектора України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чопко Наталія Степанівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(25 назв). — 130 пр. — [2013-0596 А] УДК 338.24.025.12:631.11](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

На ступінь доктора 

8606. Чорний В. В. Методолого-практичні основи забезпечення конкуренто-

спроможності залізниць на ринку вантажних перевезень : автореф. дис. на здобуття 

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

Віктор Васильович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 27—33 (58 назв). — 150 пр. — [2013-1946 А] 

 УДК 339.137:656.078.8 
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8607. Юрченко Ю. Ю. Трансформація інституту оптової торгівлі України : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Юрченко Юлія Юріївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—36. — 150 пр. — [2013-1469 А] УДК 339.33(477) 

На ступінь кандидата 

8608. Азарова Т. В. Формування міжнародної конкурентоспроможності націо-

нальних економік в посткризових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Азарова 

Тетяна Вікторівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2013-1481 А] УДК 339.137.2.05-044.372 

8609. Антонюк І. Б. Вплив глобальної логістичної системи на розвиток 

експортно-орієнтованого виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Антонюк 

Ірина Борисівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Приват. 

вищ. навч. закл. "Буковин. ун-т"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (15 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2013-0882 А] УДК 339.564:005.932 

8610. Беседіна Т. І. Науково-методичне забезпечення поставок продукції у 

зовнішньоекономічній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Бердян. ун-т менедж. і бізнесу. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0034 А] УДК 339.54 

8611. Вертель В. В. Маркетингове дослідження незадоволеного попиту на па-

сажирські перевезення залізницями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Вертель Валентина Вікторів-

на ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2013-1243 А] 

 УДК 339.133.5:656.2.025.2 

8612. Ворошилова Г. О. Механізм удосконалення розвитку міжнародного 

ринку туристичних послуг в посткризовий період : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Ворошилова Ганна Олександрівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 

відносин. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—20 (48 назв). 

— 100 пр. — [2013-1767 А] УДК 339.13.024:338.48 

8613. Гарасим Ю. Й. Вдосконалення механізму антидемпінгового регулюван-

ня в Україні в умовах членства у Світовій організації торгівлі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Гарасим Юлія Йосифівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 

відносин, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі]. — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2407 А] 

 УДК 339.137.44(477) 

8614. Гнєдков А. В. Формування механізму управління конкурентоспромож-

ністю вугільної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гнєдков Артур Вікторович ; НАН 

України, Ін-т економіки пром-сті, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2013-0103 А] 

 УДК 339.137.2:622.33 
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8615. Григорова-Беренда Л. І. Оцінка та діагностика зовнішньоекономічної 

безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Григорова-Беренда Лариса Івановна ; Н.-д. центр 

індустр. пробл. розв. НАН України. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2013-2415 А] УДК 339.54(477) 

8616. Журавльов Ю. В. Трансформація міжнародної торгівлі послугами в 

умовах глобалізації світогосподарських зв'язків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Журавльов Юрій Володимирович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3476 А] УДК 339.5:339.9 

8617. Захарченко С. В. Конкурентоспроможність регіонів України: оцінка, 

прогноз та механізм підвищення : (за методологією міжнар. Ін-ту розв. менедж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. 

продуктив. сил і регіон. економіка" / Захарченко Сергій Володимирович ; Чернігів. 

держ. технол. ун-т, [Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна"]. — Чернігів, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (35 назв). — 100 пр. — [2013-2674 А]

 УДК 322.1:339.137](477) 

8618. Зубко О. В. Пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі України інновацій-

ними товарами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Зубко Олена Віталіївна ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (28 назв). — 100 пр. — 

[2013-0194 А] УДК 339.5(477) 

8619. Іванова І. О. Розвиток світового ринку металопродукції в умовах гло-

балізації товарних ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Іванова Ірина 

Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2531 А] УДК 339.13:669.015 

8620. Камінський І. В. Формування та розвиток ринку зернобобових культур : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Камінський Ігор Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. 

акад. аграр. наук України"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

130 пр. — [2013-0209 А] УДК 339.13:635.6 

8621. Келічавий А. В. Еволюція конкуренції в інноваційній економіці : авто-

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

історія екон. думки" / Келічавий Арсен Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1152 А] УДК 339.137.2:330.341.1 

8622. Ларіна О. Г. Міжнародна конкурентоспроможність регіонів в глобаль-

них умовах розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ларіна Ольга Григорівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-1357 А] 

 УДК 339.137.2(100-32) 

8623. Лободзинська Т. П. Формування механізму забезпечення конкуренто-

спроможності інноваційної продукції : (на прикл. п-в електротехн. галузі) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
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п-вами" / Лободзинська Тетяна Петрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-0311 А] УДК 339.137.2:621.3 

8624. Масина О. П. Механізми реструктуризації заборгованості на міжнарод-

них фінансових ринках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Масина Олександр Пет-

рович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Укр. держ. ун-т 

фінансів та міжнар. торгівлі]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-2486 А] УДК 339.727 

8625. Мельник Я. В. Міжнародна конкурентоспроможність гірничо-металур-

гійних транснаціональних корпорацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мельник Яро-

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

— К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1370 А]

 УДК 339.137:669 

8626. Мельничук О. П. Маркетинг-менеджмент у плануванні та реалізації 

портфеля інновацій машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Оксана Павлівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1053 А] 

 УДК 339.138:330.341.1:621 

8627. Овчарук В. В. Підвищення конкурентоспроможності регіону на основі 

розвитку лісогосподарського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розв. продуктив. сил. і регіон. економіка" / Овчарук 

Вадим Володимирович ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0945 А] 

 УДК 339.137.2:630 

8628. П'янкова О. В. Розвиток брендів у маркетинговій діяльності молокопе-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / П'янкова Оксана Василівна ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 

110 пр. — [2013-3309 А] УДК 339.138:637.1 

8629. Рулінська О. В. Страховий маркетинг: стратегічне планування в страхових 

компаніях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Рулінська Ольга Володимирівна ; Одес. нац. екон. ун-т. 

— Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-1705 А] УДК 339.138:368.02 

8630. Сидоренко П. О. Механізми протидії міжнародним тенденціям дестабі-

лізації фондових ринків : (біхевіористич. підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Сидоренко Павло Олександрович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 

відносин. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-1756 А] УДК 339.727.24:336.76 

8631. Ставська С. М. Маркетингове забезпечення інновацій у сфері ресурсо-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Ставська Світлана Михайлівна ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). 

— 100 пр. — [2013-0781 А] УДК 339.138:330.341.1 
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8632. Троян І. А. Розвиток субрегіонального торговельного співробітництва 

країн ОЧЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Троян Ірина Анатоліївна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва) та в тексті. — 100 пр. — [2013-2340 А] 

 УДК 339.56:061.1ОЧЕС 

8633. Фищук І. М. Еволюція механізму первинного розміщення акцій україн-

ських підприємств на міжнародних фондових ринках : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Фищук Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-0570 А] 

 УДК 339.727.2 

8634. Шафранський А. В. Трансформації валютних систем в умовах глобаль-

ної фінансової кризи : (на прикладі АСЕАН) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Шафранський Арсен Васильович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. 

відносин. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. 

— [2013-1109 А] УДК 339.747(5-12) 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні економічні  

зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. Світове  

господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

8635. Булатова О. В. Регіоналізація світової економіки в умовах глобальної ін-

теграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Булатова Олена Валеріївна ; Донец. нац. 

ун-т. — Донецьк, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—38 (94 назви). — 

100 пр. — [2013-1494 А] УДК 339.926(100) 

8636. Майорова І. М. Інтеграція металургійних підприємств в міжнародні 

логістичні ланцюги постачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Майорова Ірина Миколаївна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (42 назви). — 100 пр. — [2013-0873 А] 

 УДК 669.013:339.92 

8637. Присяжнюк Ю. І. Міжрегіональна структурна взаємодія економіки Ук-

раїни з національними господарськими системами країн Центрально-Східної Європи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во 

і міжнар. екон. відносини" / Присяжнюк Юрій Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — 

[2013-0757 А] УДК 339.923(477:4-191.2) 

8638. Савельєва І. В. Економічні основи управління функціонуванням та ро-

звитком морської перевалочної бази контейнерних транспортно-логістичних систем : 

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

упр. п-вами" / Савельєва Ірина Владиславівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., 

[Одес. нац. мор. ун-т]. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). 

— 100 пр. — [2013-1258 А] УДК 339.9:656.611.2 
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На ступінь кандидата 

8639. Альховіцька-Магда О. Є. Периферія і центр в економіці ЄС: подолання 

нерівностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Альховіцька-Магда Олена Євгенівна ; Тер-

нопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-1482 А] УДК 339.926(4-6ЄС) 

8640. Бондаренко М. П. Стратегічні концепції міжнародної конкурентності 

індустрії туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бондаренко Марина Петрівна ; 

НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2013-2651 А] УДК 339.9:338.48 

8641. Вей Хейши. Розвиток міжнародних економічних відносин України з 

країнами Південно-Східної Азії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Вей Хейши ; Донец. 

нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-1013 А] УДК 339.9(477) 

8642. Гетьманенко Ю. О. Трансформація ринків праці країн в умовах гло-

балізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гетьманенко Юлія Олександрівна ; Донец. 

нац. ун-т, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-0096 А] УДК 339.9:331.5 

8643. Глазунова О. В. Стратегія просування міжнародного бренду країни в су-

часних умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Глазунова Ольга Володи-

мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-0098 А] УДК 339.9:17.022.1(477) 

8644. Дюгованець О. М. Формування спільної політики Європейського Союзу 

у сфері венчурного фінансування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дюгованець 

Олеся Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв) та в тексті, в прим. — 100 пр. — [2013-2943 А]

 УДК 339.924:330.322]:061.1ЄС 

8645. Заяц О. Ю. Формування зовнішньоекономічної стратегії машинобудів-

них підприємств в умовах нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Заяц Оксана Юріївна ; 

Сум. держ. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Суми, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2013-2572 А] УДК 339.977 

8646. Козловський К. В. Інтеграція авіаційного комплексу України у глобаль-

ний конкурентний простір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Козловський Костянтин Вік-

торович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1347 А] УДК 339.9:629.7](477) 

8647. Комаров О. М. Міжнародний інноваційний розвиток в умовах глобаль-

них трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Комаров Олександр Мико-

лайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—

21 (6 назв). — 100 пр. — [2013-2686 А] УДК 339.92:330.341.1 
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8648. Короп Б. М. Транскордонне співробітництво як фактор реалізації 

євроінтеграційної стратегії України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Короп Богдана 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Київ. нац. торг.-

екон. ун-т]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-2688 А] УДК 339.92(477):(4-6ЄС) 

8649. Лещенко М. М. Інтеграційні стратегії ТНК на основі розвитку холдин-

гових структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Лещенко Марина Миколаївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — К., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в тексті. — 100 пр. — 

[2013-2180 А] УДК 339.924 

8650. Литовченко М. С. Трансформації світового ринку цінних паперів в умо-

вах циклічності економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Литов-

ченко Марина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3537 А] УДК 339.9:336.717.71 

8651. Миронишина О. В. Трансформація біотехнологічного сектору світової 

економіки в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Миронишина Олена 

Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22. — 100 пр. — [2013-0358 А] УДК 339.9:606 

8652. Ніколаєва К. М. Міжнародна конкурентоспроможність країн у транс-

національному економічному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ніколаєва 

Ксенія Миколаївна ; Донец. нац. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. 

— Донецьк, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-2820 А] УДК 339.9 

8653. Осипчук М. Д. Стратегії реалізації міжнародного туристичного потен-

ціалу в трансформаційних економіках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Осипчук 

Мар'яна Дмитрівна ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-0745 А]

 УДК 339.92:338.48 

8654. Підвисоцький Я. В. Інноваційні фінансові інструменти в управлінні 

інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. від-

носини" / Підвисоцький Ян Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2013-3295 А] УДК 339.9:330.131.7 

8655. Поляков М. В. Форми реалізації парадигмальної моделі інформаційного 

розвитку світової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Поляков Максим 

Валерійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-1630 А] УДК 339.9 

8656. Прокопов О. А. Конкурентоспроможність національної економіки на 

міжнародному ринку інформаційних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Прокопов 
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Олексій Анатолійович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, [Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0761 А] 

 УДК 339.9:339.137(477) 

8657. Реброва А. Ю. Стратегічні напрямки розвитку інтеграційних процесів в 

умовах реформування залізничного транспорту України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Реброва Анастасія Юріївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2013-0951 А] 

 УДК 339.92:656.2](477) 

8658. Рогозянська А. М. Фінансизація економічних відносин та її протиріччя в 

умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Рогозянська Анна Ми-

хайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2720 А] УДК 339.9+336.11 

8659. Сафарян І. А. Міжнародні партнерські відносини підприємств країн 

Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Сафарян Ірена Андріївна ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-1180 А] УДК 339.944 

8660. Столярчук В. М. Інституціоналізація глобального ринку об'єктів інте-

лектуальної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Столярчук Вікторія Михай-

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

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-1807 А]

 УДК 339.923 

8661. Ткаченко В. М. Реорганізація транснаціонального банківського бізнесу в 

контексті викликів глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ткаченко Володимир 

Миколайович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3796 А] УДК 339.92:336.71 

8662. Тонких О. Г. Георегіональні виміри міжнародної конкурентоспромож-

ності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Тонких Олексій Григорович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. екон. ін-т менедж.]. — К., 2013. — 21 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2013-1821 А] 

 УДК 339.924:339.137 

8663. Чернецька О. В. Механізм лібералізації енергетичного ринку Європей-

ського Союзу : (на прикл. ринків електроенергії та газу) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. від-

носини" / Чернецька Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2013. — 21 c., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-3650 А] УДК 339.9:620.9:061.1ЄС 

8664. Яремович П. П. Розвиток міжнародних господарських логістичних комп-

лексів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Яремович Петро Петрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Київ. екон. ін-т менедж.]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2013-2516 А] УДК 339.944(477) 
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34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

8665. Бобровник С. В. Компроміс і конфлікт у праві: теоретико-методологічне 

дослідження : 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" / Бобровник Світлана 

Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького НАН України]. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—37 (80 назв). — 

150 пр. — [2013-3067 А] УДК 340.1 

8666. Гринько С. Д. Рецепція деліктних зобов'язань римського приватного 

права в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гринько Світ-

лана Дмитрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. 

— К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (50 назв). — 200 пр. — [2013-2125 А] 

 УДК 340.15(477) 

8667. Кельман М. С. Методологія сучасного правознавства: становлення та 

основні напрями розвитку : 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" / 

Кельман Михайло Степанович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, 

[Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2013. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (53 назви). — 

100 пр. — [2013-0216 А] УДК 340.11 

8668. Мірошниченко М. І. Генезис правової системи України: теоретико-

методологічний аспект : 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" / 

Мірошниченко Марія Іванівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — 

К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (57 назв). — 100 пр. — [2013-2034 А] 

 УДК 340.1(477) 

8669. Омельчук О. М. Поведінка людини: філософсько-правовий вимір : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія 

права" / Омельчук Олег Миколайович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т 

внутр. справ. — Львів, 2013. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—31. — 100 пр. — [2013-2438 А]

 УДК 340.12 

8670. Процюк І. В. Поділ влади в умовах різних форм правління : 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" / Процюк Ігор Валерійович ; Нац. ун-т 

"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 35 с. — Бібліогр.: 

с. 29—31. — 100 пр. — [2013-0762 А] УДК 340.12 

На ступінь кандидата 

8671. Арабаджи Н. Б. Правовий порядок як цінність: загальнотеоретичне до-

слідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Арабаджи Наталя 

Борисівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-1881 А] УДК 340.12 

8672. Атаманова Н. В. Правовий порядок Запорізької Січі: історико-теоретич-

не 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" / Атаманова Наталя 
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Віталіївна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0843 А] 

 УДК 340.15(477)"15/17" 

8673. Болсунова О. М. Принципи та правові процедури юридичної відпові-
дальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Болсунова Оксана 

Мілентіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Київ. ун-т права 

НАН України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2013-1886 А] УДК 340.1 

8674. Васильчук В. О. Справедливість як категорія права : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Ва-

сильчук Вікторія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ ун-т внутр. 
справ, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-1495 А] УДК 340.12 

8675. Веренкіотова О. В. Оціночні поняття у правових актах: теорія та прак-

тика реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Верен-
кіотова Ольга Валеріївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0076 А] 

 УДК 340.11 

8676. Градова В. Г. Ідея верховенства права в українській правовій традиції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філо-

софія права" / Градова Вероніка Григорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-1895 А] УДК 340.12(477) 

8677. Грималюк П. О. Делегована правотворчість: теоретико-прикладні 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" / Грималюк Павло Олегович ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0124 А] УДК 340.1 
8678. Денисова А. М. Механізм і засоби правового впливу : (теоретико-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" / Денисова Анна 

Михайлівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Київ. ун-т права 
НАН України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-1898 А] УДК 340.134 

8679. Дудар С. К. Розвиток законодавства України в умовах європейської пра-

вової інтеграції : (загальнотеорет. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 
прав. учень" / Дудар Світлана Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-2789 А] 

 УДК 340.134(477) 

8680. Зубчик Ю. В. Суб'єкти правових відносин: теоретичні інтерпретації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Зубчик Юлія Володимирівна ; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1904 А] УДК 340.111.5 
8681. Іванова О. А. Прокурорський нагляд в Криму (1803—1917 рр.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
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історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Іванова Олена Афанасіївна ; 

Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-

надського]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-3154 А] УДК 340.12:347.963](477.75)"1803/1917" 

8682. Котенко Т. В. Функціональне призначення місцевого самоврядування в 

громадянському суспільстві: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Котенко Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-2167 А] УДК 340.11:352(477) 

8683. Куценко І. В. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел пра-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія 

та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Куценко Ілона Воло-

димирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2694 А] УДК 340.15 

8684. Меліхова Ю. А. Морально-професійна культура судді як філософсько-

правова проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.12 "Філософія права" / Меліхова Юлія Анатоліївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 

— 150 пр. — [2013-3245 А] УДК 340.12 

8685. Мельник В. П. Теоретичні проблеми ієрархічної структури законодав-

ства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Тео-

рія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Мельник Володимир 

Петрович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Ін-т законодав. Вер-

ховної Ради України]. — К., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 

— [2013-2461 А] УДК 340.134 

8686. Овчаренко Д. А. Покарання як об'єкт філософсько-правового аналізу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філо-

софія права" / Овчаренко Дмитро Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — 

[2013-0744 А] УДК 340.12:343.24 

8687. Проць О. Є. Правова культура молоді в Україні: загальнотеоретичне до-

слідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Проць Олександра 

Євстахівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-1928 А] 

 УДК 340.12-053.81(477) 

8688. Рум'янцев О. В. Правове положення волосних судів (друга половина 

ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Рум'янцев Олексій В'ячеславович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Яро-

слава Мудрого". — Х., 2013. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-1872 А] УДК 340.15(47+57)"18/19" 

8689. Рязанов М. Ю. Слов'янське право і слов'янська правова культура: за-

гальнотеоретичний 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" / 

Рязанов Михайло Юрійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-2494 А] УДК 340.15(=16) 
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8690. Саннікова М. В. Декларація та акти декларативно-рекомендаційного ха-

рактеру в системі джерел права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Саннікова Марина Вікторівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого", [НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України]. 

— Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3330 А] 

 УДК 340.114 

8691. Середюк В. В. Юридична відповідальність в правовій науці України та 

Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Середюк Вікторія 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2013-2311 А] УДК 340.12(477+438) 

8692. Сидоренко О. М. Догма права у сучасній юриспруденції: загальнотеоре-

тичне 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" / 

Сидоренко Олена Михайлівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад."]. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-3603 А]

 УДК 340.12 

8693. Сировацький В. І. Деструкція правосвідомості та шляхи її виправлення 

як об'єкт філософсько-правового аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Сировацький Валерій 

Іванович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2013. — 

17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1408 А] УДК 340.12 

8694. Суходубова І. В. Стабільність і динамізм законодавства: поняття, 

співвідношення та засоби забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Суходубова Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України 

ім. Ярослава Мудрого", [НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. 

наук України]. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-0788 А] УДК 340.134(477) 

8695. Темченко О. В. Соціальна функція Української держави з забезпечення 

прав дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Темченко Олена 

Василівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-3619 А] УДК 340.111.5:364.6-053.2](477) 

8696. Ткачук А. С. Теоретико-правові характеристики правосвідомості молоді : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ткачук Альона Сергіївна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечни-

кова]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3621 А]

 УДК 340.11-053.6 

8697. Уманський Д. О. Судово-медична ідентифікація особи із застосуванням 

молекулярно-генетичних методів дослідження геномної ДНК ядровмісних клітин у 

цитологічних препаратах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Уманський Дмитро Олександрович ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. 

нац. мед. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-3826 А] УДК 340.64:577.212 
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8698. Форманюк В. В. Поняття та види локальних нормативно-правових актів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Форманюк Валентин Ва-

сильович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3633 А] УДК 340.12 
8699. Чаплюк О. І. Теоретичні та практичні аспекти співвідношення націо-

нальної та міжнародної правотворчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Чаплюк Оксана Іванівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 
справ, [Київ. ун-т права НАН України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(24 назви). — 100 пр. — [2013-1277 А] УДК 340.134 

8700. Череповський К. П. Інкорпорація інформаційного законодавства Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Череповський Кирил Павлович ; Держ. 
вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України Кабінету Міністрів України]. — Запоріжжя, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0810 А] УДК 34:002.1](477) 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

8701. Медведєва М. О. Реалізація міжнародно-правових норм з охорони нав-

колишнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Медведєва Марина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 41 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 36—39. — 

100 пр. — [2013-3707 А] УДК 341.23:349.6 

8702. Шпакович О. М. Розвиток правових механізмів реалізації актів органів 

міжнародних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Шпакович Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2013-0821 А]

 УДК 341.1 

На ступінь кандидата 

8703. Булгакова Д. О. Міжнародний договір у системі права Європейського 

Союзу : (теорет. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Булгакова Дар'я Олександрівна ; Нац. ун-т "Юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого", [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. 

справ України]. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-3079 А] УДК 341.241:061.1ЄС 

8704. Важна К. А. Концепція кримінальної відповідальності держави : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. пра-
во" / Важна Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. авіац. 

ун-т]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-0068 А] УДК 341.461 

8705. Гайдабрус Т. М. Правовий статус та режим Чорноморських проток : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 

право" / Гайдабрус Тамара Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2013-2523 А] УДК 341.225(262.5) 

8706. Денисова Д. О. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних 

міжурядових організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Денисова Дар'яна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі]. — К., 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-0676 А] УДК 341.217 

8707. Драчов О. В. Імплементація міжнародних зобов'язань в правові системи 

Польщі та України : (порівнял. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Драчов Олексій Вікторович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0158 А] УДК 341.23(438+477) 

8708. Коптєва О. О. Зобов'язання erga omnes у системі міжнародно-правових 

зобов'язань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.11 "Міжнар. право" / Коптєва Олена Олександрівна ; Ін-т законодавства Верхов-

ної Ради України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — 

[2013-3191 А] УДК 341.01 

8709. Кравченко Н. П. Міжнародно-правовий аспект охорони безспірних ци-

вільних прав у нотаріальній діяльності дипломатичних представництв : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кравченко Наталія Петрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2013-3200 А] УДК 341:347.961 

8710. Кукіна З. О. Правові стандарти і практика регулювання діяльності за-

собів масової інформації в міжнародному праві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Кукіна Зінаїда Олександ-

рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—

15. — 100 пр. — [2013-2233 А] УДК 341.22:366.636 

8711. Лобовик Б. С. Застосування міжнародним комерційним арбітражем не-

національного матеріального права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Лобовик Борис Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-3755 А] 

 УДК 341.96:347.457 

8712. Мамедов І. А. о. Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері 

міграції : (на прикл. України та Азербайджану) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Мамедов Іса Адиль огли ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0978 А] 

 УДК 341.231.14(477+479.24) 

8713. Плахтій Ю. В. Конфедерація як міжнародно-правове об'єднання держав : 

(теорет. 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" / Плахтій 

Юлія Василівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-3297 А] УДК 341.213:341.171 

8714. Путраймс І. І. Ефективність імплементації міжнародних стандартів прав 

людини у законодавство України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Путраймс Ілмарс Ілмарович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права]. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-2055 А] 

 УДК 341.231.14:342.72/.73(477) 
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8715. Тихомирова Г. Є. Взаємодія міжнародного і внутрішнього права в теорії 

та практиці Республіки Греція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Тихомирова Галина Євгенівна ; НАН Украї-

ни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1084 А] УДК 341(495) 

8716. Тітко Е. В. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід 

Європейського суду з прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Тітко Ельвіра Валентинівна ; НАН Ук-

раїни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2595 А] УДК 341.231.14 

8717. Хайнекер Х. П. Ф. Правове співробітництво держав-членів Євросоюзу у 

боротьбі з організованою злочинністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Хайнекер Хаген Петер Фрідріх ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-3387 А] УДК 341.4 

8718. Шперун Х. В. Правовий статус Міжнародного валютного фонду : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. пра-

во" / Шперун Христина Всеволодівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 

[2013-3670 А] УДК 341:339.732.4 

342 Державне право. Конституційне право.  

Адміністративне право 

На ступінь доктора 

8719. Гвоздецький В. Д. Адміністративно-правові та організаційні засади за-

побігання і протидії корупції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гвоз-

децький Віктор Демидович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Укр. держ. ун-т 

фінансів та міжнар. торгівлі]. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (54 назви). 

— 130 пр. — [2013-1578 А] УДК 342.951:343.35(477) 

8720. Гошовський В. С. Теоретико-правові основи реформування системи ви-

конавчої влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гошовський Воло-

димир Сергійович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Дніпропетров. 

держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2013. — 36 с. — Біб-

ліогр.: с. 30—33 (35 назв). — 100 пр. — [2013-3453 А] УДК 342.951:342.6](477) 

8721. Кінащук Л. Л. Організація та правове регулювання аудиторської діяль-

ності в системі фінансового контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Кінащук Лариса Леонідівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Між-

регіон. акад. упр. персоналом]. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (50 назв). 

— 130 пр. — [2013-3172 А] УДК 342.951:336.225.674](477) 

8722. Крупчан О. Д. Організація виконавчої влади в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 

право; інформ. право" / Крупчан Олександр Дмитрович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого", [НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. 

прав. наук України]. — Х., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви) та в тексті. 

— 200 пр. — [2013-3520 А] УДК 342.51(477) 



   

 
121 

8723. Падалко Г. В. Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: 

проблеми теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Падалко Геннадій Вади-

мович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", [Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара]. — Х., 2013. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (34 назви). — 

150 пр. — [2013-3569 А] УДК 342.533.08(477) 

8724. Серьогіна С. Г. Форма правління в Україні: конституційно-правовий ас-

пект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Серьогіна Світлана Григорівна ; Нац. ун-т 

"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 42 с. — Бібліогр.: 

с. 34—40. — 100 пр. — [2013-3339 А] УДК 342.3(477) 

8725. Трофімов С. А. Адміністративно-правове забезпечення протидії теро-

ризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Трофімов Сергій Ана-

толійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 

38 с. — Бібліогр.: с. 29—34. — 150 пр. — [2013-1822 А] 

 УДК 342.9:343.326](477) 

На ступінь кандидата 

8726. Андрєєва О. О. Адміністративно-правове регулювання літакобудівної 

промисловості в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Андрєєва Олена 

Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. акад. внутр. справ 

М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-0644 А] УДК 342.9:629.7(477) 

8727. Баран С. О. Конституційне право людини і громадянина на відшкоду-

вання шкоди та його забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Баран Світ-

лана Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1883 А] 

 УДК 342.72/.73(477) 

8728. Бєлінський Ю. Є. Адміністративно-правове регулювання реалізації гро-

мадянами України права на придбання і зберігання зброї та спеціальних засобів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 

і процес; фін. право; інформ. право" / Бєлінський Юрій Євгенович ; Держ. НДІ М-ва 

внутр. справ України, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ]. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 130 пр. — [2013-3055 А] УДК 342.951:623.443](477) 

8729. Білоус А. М. Адміністративно-правове регулювання порядку створення і 

діяльності профспілок в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Білоус Алла 

Михайлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2013. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2403 А] 

 УДК 342.951:331.105.442](477) 

8730. Бовкун Є. А. Адміністративно-правові засади інформаційного забезпе-

чення боротьби з корупцією в діяльності органів державної податкової служби 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бовкун Євген Андрійович ; Нац. 

авіац. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1127 А] УДК 343.359.2(477) 
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8731. Бондаренко І. О. Комунальна власність як матеріальна основа місцевого 

самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Бондаренко Ігор Олегович ; Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-0049 А] УДК 342.25:347.218.1](477) 

8732. Брайченко С. М. Оскарження в адміністративному судочинстві заходів 

адміністративного примусу, які застосовуються міліцією : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Брайченко Сергій Миколайович ; Нац. авіац. ун-т, [Харків. нац. ун-т 

внутр. справ України, М-во внутр. справ України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2653 А] УДК 342.9.038:351.741.078.1 

8733. Будник С. І. Адміністративно-правове забезпечення протидії правопо-

рушенням 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" / 

Будник Сергій Іванович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3425 А] УДК 343.85:343.346.2 

8734. Буряк І. О. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення 

права громадян України на охорону здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. пра-

во" / Буряк Іван Олександрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і 

права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 130 пр. — [2013-3082 А] 

 УДК 342.951:342.7](477) 

8735. Бучик А. Ю. Організаційно-правове забезпечення вирішення податкових 

спорів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Бучик Анна Юріївна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-1887 А] УДК 342.951:343.359.2](477) 

8736. Василькова Є. А. Конституційно-правове забезпечення європейських 

стандартів регіонального самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Ва-

силькова Євгенія Андріївна ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1012 А] 

 УДК 342.4(477) 

8737. Ващук Я. В. Захисник в адміністративно-делікатному провадженні : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право 

і процес; фін. право; інформ. право" / Ващук Ярослав Вікторович ; Відкритий між-

нар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-

раїни, Кабінет Міністрів України]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-1327 А] УДК 342.9 

8738. Венгер В. М. Конституційно-правові засади впливу парламентських фрак-

цій на здійснення представницького мандата : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Венгер 

Володимир Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад."]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. 

— [2013-0075 А] УДК 342.53 

8739. Вовк Д. Л. Митний контроль сільськогосподарської продукції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-
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цес; фін. право; інформ. право" / Вовк Дмитро Леонідович ; Кабінет Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2013-2611 А] 

 УДК 342.951:339.543:637 

8740. Гетьман А. Б. Конституційно-правові засади адміністративно-терито-
ріального устрою України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Гетьман Андрій Борисович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3449 А] УДК 342.26(477) 

8741. Глинська О. В. Територіальна громада як суб'єкт муніципально-господар-
ських відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Глинська Оксана Валеріївна ; 

Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—

14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1018 А] УДК 342(477) 
8742. Глобінець М. Г. Адміністративно-правовий статус суб'єктів контрольних 

проваджень в діяльності нотаріусів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Глобінець Марина Григорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Класич. 
приват. ун-т]. — Запоріжжя, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 

— [2013-2413 А] УДК 342.9:347.961 

8743. Головін А. С. Захист прав і свобод людини і громадянина єдиним орга-

ном конституційної юрисдикції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Головін 
Анатолій Сергійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-3111 А] 

 УДК 342.7(477) 

8744. Горошко А. А. Органи державної податкової служби України як суб'єкти 
адміністративної юрисдикції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Горошко 

Анатолій Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. 

— К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1136 А] 

 УДК 342.97(477) 
8745. Гоша І. О. Конституційно-правове забезпечення гармонізації законодавст-

ва України із законодавством ЄС: проблеми теорії та практики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 

право" / Гоша Ірина Олегівна ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 
2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1247 А] 

 УДК 342.41(477) 

8746. Губанова Т. О. Правове забезпечення державного 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" / Губанова Тамара Олексіївна ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0130 А] 

 УДК 342.9:351.82](477) 

8747. Гудз Б. Д. Судовий контроль за законністю адміністративної діяльності 
органів виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Гудз Богдан Дани-

лович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 

100 пр. — [2013-2663 А] УДК 342.97:35.072.6 
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8748. Довгань М. Ю. Адміністративна відповідальність за порушення порядку 

державної закупівлі товарів, робіт і послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Довгань Микита Юрійович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокори-

стування України, Кабінет Міністрів України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (6 назв). — 150 пр. — [2013-0155 А] УДК 342.9:339.186](477) 

8749. Драна І. В. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу в 

нотаріальній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Драна Ірина Ва-
лентинівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2616 А] УДК 342.922:347.961 

8750. Дубовик В. Б. Муніципальні форми та механізми забезпечення охорони 

права в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Дубовик 
Віктор Борисович ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3130 А] УДК 342.553(477) 

8751. Дутка М. Т. Правові норми в муніципальному праві України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 
муніцип. право" / Дутка Микола Тарасович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-1211 А] УДК 342.25(477) 

8752. Єльцов В. О. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяль-
ності судів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Єльцов Віктор Олександрович ; 

Нац. акад. прав. наук України [та ін.]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18. — 

130 пр. — [2013-3134 А] УДК 342.951:347.962 

8753. Журавель О. Є. Адміністративно-правові засади протидії безпритуль-
ності та бездоглядності дітей органами внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Журавель Олег Євгенович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", 

[Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 
2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0683 А] 

 УДК 342.9:364.682.42-11-053.2 

8754. Заяць О. Є. Адміністративно-правові засади доступу громадян до публіч-

ної інформації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Заяць Олена Єв-
генівна ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-0185 А] УДК 342.9(477) 

8755. Іщенко О. П. Конституційно-правові основи адміністративно-територіаль-

ного устрою України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Іщенко Олександр Петрович ; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0205 А]

 УДК 342.2:351.071.5(477) 
8756. Квач С. С. Міжнародний договір як джерело муніципального права: проб-

леми теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Квач Сергій Сергійович ; 

Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-3496 А] УДК 342.533(477):341.24 
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8757. Кириленко Є. В. Можливості удосконалення адміністративного права : 

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., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2013-0219 А] 

 УДК 342.9 

8758. Ковтун В. І. Гарантії державного суверенітету України: конституційно-

правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Ковтун Віталій Іванович ; Нац. ун-т 

"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0703 А] УДК 342.3(477) 

8759. Колеснікова І. С. Гарантії доступності правосуддя в адміністративних судах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Колеснікова Ірина Сергіївна ; Нац. авіац. 

ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1217 А] УДК 342.9(477) 

8760. Корзун В. М. Правові та організаційні засади створення і використання 

інтегрованого банку даних ОВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Корзун Володимир Миколайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів 

і природокористування України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ Ук-

раїни]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2013-2620 А] УДК 342.922:004.6:351.741(477) 

8761. Костін О. Ю. Адміністративні послуги, що надаються Державною при-

кордонною службою України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Костін Олег 

Юрійович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0260 А] 

 УДК 342.951:351.746.1](477) 

8762. Кохановський В. В. Строк повноважень глави держави в Україні та за-

рубіжних країнах: конституційно-порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Ко-

хановський Володимир Віталійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1219 А]

 УДК 342.511.3.05(477+100) 

8763. Кравець М. О. Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних 

правил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кравець Марина Олександрівна ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2013-1854 А] УДК 342.951:351.713 

8764. Красовська А. В. Особливості адміністративного судочинства у справах 

про припинення юридичних осіб за позовами суб'єктів владних повноважень : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 

процес; фін. право; інформ. право" / Красовська Алла Вадимівна ; Приват. вищ. навч. 

закл. "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2013-0276 А] УДК 342.922 

8765. Куразов Ю. Х. Попередження як вид адміністративного стягнення: теорія, 

досвід та практика застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кура-

зов Юсуп Хамзатович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-2431 А] 
 УДК 342.95 
8766. Куц А. В. Адміністративно-правове регулювання порядку створення і 

діяльності торгово-промислових палат в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Куц Андрій Вячеславович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". — 
Запоріжжя, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2484 А] 

 УДК 342.92(477) 
8767. Лайкова М. С. Правове регулювання антимонопольної діяльності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Лайкова Марина Сергіївна ; Нац. 
ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-1665 А] УДК 342.95(477) 

8768. Лисенко С. О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення про-
тидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право 
і процес; фін. право; інформ. право" / Лисенко Сергій Олександрович ; Міжрегіон. 
акад. упр. персоналом. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 
— [2013-3535 А] УДК 342.9:343.575-053.2 

8769. Лужанський А. В. Конституційно-правові засади доступу до правосуддя 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 
"Конституц. право; муніцип. право" / Лужанський Андрій Васильович ; НАН Украї-
ни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-2186 А] УДК 342:342.72/.73](477) 

8770. Маринець В. С. Нормативно-правові основи формування правового ста-
новища осіб з порушенням слуху 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" / Маринець Вікторія Сергіївна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини 
"Україна". — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2964 А]
 УДК 342.726-056.263:81'221.1(477) 

8771. Марченкова С. О. Адміністративно-правовий статус прокуратури Украї-
ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 
право і процес; фін. право; інформ. право" / Марченкова Світлана Олександрівна ; 
Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування [України]. 
— К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0980 А] 

 УДК 342.951:347.963](477) 
8772. Масензов О. І. Конституційні повноваження Верховної Ради України у 

сфері забезпечення національної безпеки та оборони України: проблеми теорії та 
практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 
"Конституц. право; муніцип. право" / Масензов Олександр Іванович ; Маріупол. 
держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 
100 пр. — [2013-1051 А] УДК 342.53(477) 

8773. Маштак К. С. Адміністративно-правове забезпечення права на доступ 
до публічної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Маштак Кирило 
Сергійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 
справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2013-0338 А] УДК 342.951:002.1 
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8774. Микитенко Є. В. Адміністративно-правовий захист прав мігрантів пра-

воохоронними органами України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Микитенко 

Євген Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Донец. юрид. ін-т М-ва 

внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-0733 А] УДК 342.9:343.211.3-054.72](477) 

8775. Мовчан М. А. Адміністративно-правові засади обігу спеціальних засобів 

забезпечення громадського порядку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. пра-

во" / Мовчан Максим Анатолійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. 

акад. внутр. справ]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 

130 пр. — [2013-2199 А] УДК 342.951:351.753](477) 

8776. Мозолевська О. М. Правові засади інформаційних відносин у системі 

місцевих загальних судів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мо-

золевська Олена Миколаївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і 

права. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 

130 пр. — [2013-2248 А] УДК 343.346.8:342.56](477) 

8777. Москальчук К. М. Конституційне право доступу громадян України до 

служби в органах місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Москаль-

чук Катерина Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-2436 А] УДК 342.553(477) 

8778. Нікітенко Л. О. Конституційне право людини і громадянина на під-

приємницьку діяльність: проблеми теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Ні-

кітенко Лілія Олександрівна ; Маріупол. держ. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Маріуполь 

(Донец. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3263 А]

 УДК 342.716:334.72](477) 

8779. Ніколайчук М. Є. Адміністративно-правове забезпечення доступу до 

публічної інформації у судових органах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Ніколайчук Микола Євгенович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 130 пр. — [2013-1620 А] 

 УДК 342.72/.73:002.1-027.555](477) 

8780. Олексіїва І. М. Процес доказування у справах про адміністративні пра-

вопорушення на автомобільному транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. пра-

во" / Олексіїва Ірина Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т, [Луган. держ. ун-т внутр. справ 

ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-1169 А] УДК 351.811.12:342.9 

8781. Орєхов О. І. Перегляд справ про адміністративні правопорушення: тео-

ретико-правові та процесуальні засади здійснення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Орєхов Олег Іванович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1387 А] УДК 342.922(477) 

8782. Поповчук С. К. Адміністративно-правові режими в теорії адміністратив-

ного права та практиці діяльності правоохоронних органів : автореф. дис. на здобут-
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тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Поповчук Сергій Костянтинович ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. 

ун-т бізнесу та права", [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 

Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-0441 А] 

 УДК 342.9(477) 

8783. Пузирна Н. С. Адміністративно-правові засади забезпечення діяльності 

омбудсмана в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Пузирна Наталія 

Станіславівна ; Нац. авіац. ун-т, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2829 А] УДК 342.98(477) 

8784. Рибак Н. С. Конституційно-правові засади виборчої системи України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Консти-

туц. право; муніцип. право" / Рибак Наталія Степанівна ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-0462 А] УДК 342.821(477) 

8785. Романенко Л. М. Експертиза в адміністративному процесі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і про-

цес; фін. право; інформ. право" / Романенко Людмила Миколаївна ; Держ. НДІ М-ва 

внутр. справ України, [Нац. ун-т держ. податк. служби України, ДПС України]. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 130 пр. — [2013-2297 А] 

 УДК 342.95:340.69  

8786. Сас О. С. Організація роботи Верховної Ради України: питання теорії та 

практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Сас Ольга Сергіївна ; Ін-т законодав. Верховної 

Ради України. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-2309 А] УДК 342.53(477) 

8787. Сердюк Є. В. Адміністративно-правове забезпечення виборчих прав гро-

мадян України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Сердюк Євгеній Васильович ; 

Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2066 А] УДК 342.8(477) 

8788. Сєднєв Ю. В. Муніципально-правові механізми забезпечення розвитку 

морегосподарського комплексу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Сєднєв Юрій 

Володимирович ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3340 А] 

 УДК 342.553:339.165.4](477) 

8789. Сидоренко К. О. Адміністративно-правове регулювання волонтерської 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Сидоренко Ко-

стянтин Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. акад. внутр. 

справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-2498 А] УДК 342.95:364-322-051 

8790. Ситніченко О. М. Адміністративно-правові засади діяльності органів 

внутрішніх справ щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Ситніченко Олена 
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Михайлівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. акад. внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 130 пр. 

— [2013-3344 А] УДК 342.951:351.74](477) 

8791. Сірик Д. С. Правове регулювання діяльності органів виконавчої влади 

щодо розгляду звернень громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Сірик 

Денис Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права, [Нац. 

ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого"]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (11 назв). — 130 пр. — [2013-3346 А] УДК 342.951:342.6](477) 

8792. Скиба Я. Д. Адміністративно-правові заходи захисту службової інфор-

мації у сфері діяльності органів публічної влади України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Скиба Ярослав Дмитрович ; Приват. вищ. навч. закл. "Львів. ун-т 

бізнесу та права". — Львів, 2013. — 20 с. — 100 пр. — [2013-0506 А] 

 УДК 342.9(477) 

8793. Смірнова О. Є. Захист прав природокористувачів судами адміністратив-

ної юстиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Смірнова Ольга Євгеніївна ; Ка-

бінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т 

законодав. передбачень і прав. експертизи]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0991 А] УДК 342.9 

8794. Соколов О. А. Адміністративна відповідальність за порушення бюджет-

ного законодавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Соколов Олег Ана-

толійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3353 А] УДК 342.951:336.14](477) 

8795. Степанов І. В. Рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта владних повнова-

жень як предмет оскарження у справах про притягнення до адміністративної від-

повідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Степанов Ігор Володими-

рович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. внутр. справ України, М-во внутр. справ Украї-

ни]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3791 А]

 УДК 342.922 

8796. Стоєцький О. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у 

сфері інформаційної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / 

Стоєцький Олексій Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. 

акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0783 А] УДК 342.95:[351.746:007 

8797. Стрільченко Є. В. Організаційно-правове забезпечення діяльності міг-

раційних служб зарубіжних країн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Стріль-

ченко Євген Вікторович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2013-0785 А] 

 УДК 342.95:325.54 

8798. Ударцов Ю. В. Адміністративно-правовий статус державних службовців 

органів прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Ударцов 
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Юрій Володимирович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3626 А] 
 УДК 342.951:347.963.08](477) 
8799. Фролов О. О. Принцип державної підтримки та гарантії місцевого са-

моврядування в Україні: конституційно-правове регулювання і практика реалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Консти-
туц. право; муніцип. право" / Фролов Олександр Олександрович ; Нац. ун-т "Юрид. 
акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2013-3636 А] УДК 342.553(477) 

8800. Чернеженко О. М. Конституційно-правова модель місцевого самовряду-
вання в Швейцарії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Чернеженко Олена Миколаїв-
на ; "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3647 А] УДК 342.4(494) 

8801. Чернопищук Я. В. Конституціоналізація процесу європейської інтеграції 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 
"Конституц. право; муніцип. право" / Чернопищук Яна Володимирівна ; Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 
100 пр. — [2013-2473 А] УДК 342(477):341.17 

8802. Шевчук Г. В. Адміністративно-правова протидія міліцією незаконному 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Шевчук Геннадій Вадимович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. 
внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2013-0614 А] УДК 342.951:351.761.3 

8803. Юлдашев О. О. Адміністративно-правове забезпечення діяльності не-
державних громадських організацій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 
право" / Юлдашев Олексій Олексійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 
2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1960 А] 

 УДК 342.97(477) 
8804. Яковенко Є. О. Оскарження рішень органів державної податкової служ-

би України в порядку здійснення адміністративного судочинства : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 
право; інформ. право" / Яковенко Євген Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "За-
поріз. нац. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. 
— Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3032 А]
 УДК 342.951:351.713(477) 

8805. Ямкова І. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності фізич-
них осіб-підприємців в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Ямкова Ірина 
Миколаївна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. ун-т біоресурсів 
і природокористування України, Кабінет Міністрів України]. — К., 2013. — 20 с. — Біб-
ліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3034 А] УДК 342.922:334.722-051 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

8806. Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпе-
ки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 
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12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Карчевський Ми-
кола Віталійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. 
— 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2013-1906 А] 

 УДК 343.3/.7:004.056](477) 

8807. Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення досудового слідства у 

справах про злочини міжнародного характеру : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. екс-

пертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Чорноус Юлія Миколаївна ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 31 с. — Бібліогр.: с. 21—28. — 

100 пр. — [2013-2751 А] УДК 343.98 

8808. Шалгунова С. А. Кримінологічне вчення про особу насильницького 

злочинця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шалгунова Світлана 

Аполлінаріївна ; Мін-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

[Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ]. — Х., 2013. — 34 с. — Бібліогр.: с. 26—32 

(53 назви). — 100 пр. — [2013-1280 А] УДК 343.9 

На ступінь кандидата 

8809. Андріїв Д. М. Розслідування злочинів, спрямованих на заволодіння жит-

лом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кри-

мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Андріїв 

Дмитро Миронович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-

0007 А] УДК 343.98:343.72 

8810. Афанасенко С. І. Віктимологічна профілактика шахрайства : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Афанасенко Світлана Іллівна ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-2603 А] УДК 343.988 

8811. Бакай М. І. Імплементація положень "антикорупційних" конвенцій у віт-

чизняне кримінальне законодавство : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Бакай Марта Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1122 А] УДК 343.35(477) 

8812. Батраченко Т. С. Кримінальна відповідальність за порушення порядку 

фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Батраченко Тетяна Сергіївна ; М-во внутр. справ 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Ді-

доренка]. — Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-1486 А] УДК 343.415:342.849.3 

8813. Безуглий Л. А. Запобігання незаконному відтворенню та розповсюджен-

ню комп'ютерних програм і баз даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-

во" / Безуглий Леонід Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2605 А]

 УДК 343.851:343.533:004.42 

8814. Білаш О. В. Кримінальна відповідальність за незаконні дії щодо релігій-

них споруд або святинь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Білаш 

Олександр Володимирович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнико-

ва]. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1570 А]

 УДК 343.222:343.424](477) 

8815. Бойко А. В. Кримінальна відповідальність за погрозу або насильство 

щодо працівника правоохоронного органу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Бойко Андрій Володимирович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (14 назв). — 130 пр. — [2013-3068 А] УДК 343.31:351.741](477) 

8816. Виноградова А. І. Розслідування порушень законодавства про захист 

рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 

Виноградова Анна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1128 А] УДК 343.985 

8817. Вознесенська О. В. Кримінально-правова характеристика грабежу : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Вознесенська Олена Володимирів-

на ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2013. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2778 А] УДК 343.71 

8818. Гнатів І. М. Принцип "non bis in idem" у кримінальному праві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Гнатів Ірина Михайлівна ; М-во внутр. 

справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3107 А] УДК 343.2.01(477) 

8819. Гуменюк В. В. Правова природа та види звільнення від кримінальної 

відповідальності в науці та законодавстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Гуменюк Віталій Васильович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-3457 А] УДК 343.135 

8820. Демидова Є. Є. Тактика допиту обізнаних осіб : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналіс-

тика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Демидова Євгенія Євгеніївна ; 

Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0145 А] УДК 343.983 

8821. Діденко Є. В. Забезпечення прав та законних інтересів потерпілого у 

кримінальному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-роз-

шук. діяльн." / Діденко Євгеній Володимирович ; Держ. податк. служба України, Нац. 

ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1311 А] 

 УДК 343.122(477) 

8822. Драний В. В. Кримінально-правова характеристика фінансування теро-

ризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Драний Валерій Вікторо-

вич ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1899 А] УДК 343.326:336 
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8823. Журова І. І. Виконання органами і установами Державної пенітенціарної 

служби України звільнення від відбування покарання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Журова Ірина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3738 А] УДК 343.81 

8824. Зубов Д. О. Запобігання злочинам, що вчиняються у кримінально-ви-

конавчих установах відкритого типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. пра-

во" / Зубов Денис Олександрович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ України. — Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2013-0195 А] УДК 343.851 

8825. Ілікчієва К. І. Протидія насильству щодо жінок : (кримін.-прав. та кри-

мінол. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ілікчієва Катерина Іванів-

на ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 17 с. — Біб-

ліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3489 А] УДК 343.615-055.2:343.85 

8826. Карпенко Л. К. Кримінально-правове забезпечення лікарської таємниці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Карпенко Людмила Костянтинівна ; 

М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2013. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3741 А] УДК 343.452:614.25 

8827. Керик Л. І. Криміналістична характеристика та основи розслідування 

доведення до самогубства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльн." / Керик Леся Ігорівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро-

го", [НДІ вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук Ук-

раїни]. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0217 А]

 УДК 343.983 

8828. Кимлик Н. В. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних із коруп-

цією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 

Кимлик Наталія Володимирівна ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. 

податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0218 А] УДК 343.985:343.35 

8829. Кириленко Н. Ю. Методика розслідування шахрайства у сфері побутових 

відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Ки-

риленко Наталя Юріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0897 А] УДК 343.985:343.72 

8830. Кицюк В. П. Кримінологічні засади діяльності суду у сфері протидії 

злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Кицюк Віктор 

Петрович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2802 А] 

 УДК 343.85:343.11](477) 

8831. Клинчук І. В. Особливості розслідування легалізації (відмивання) гро-

шових коштів та іншого майна, здобутих приватними підприємствами України при 
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здійсненні фіктивних експортних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експерти-

за; оператив.-розшук. діяльн." / Клинчук Ігор Володимирович ; Держ. податк. служба 

України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1341 А] УДК 343.37(477) 

8832. Клочуряк С. С. Освідування в системі слідчих (розшукових) дій : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. про-

цес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Клочуряк Степан 

Степанович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3744 А] УДК 343.132 

8833. Ковальчук В. П. Кримінально-правові засоби протидії створенню зло-

чинної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ковальчук Віктор 

Павлович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2231 А] 

 УДК 343.851(477) 

8834. Корнієнко Є. В. Кримінально-правова характеристика зараження ві-

русом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Корнієнко Євгенія Вікторівна ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1909 А] УДК 343.617 

8835. Кочерова Н. О. Зловживання впливом: соціальна обумовленість кримі-

налізації та характеристика складу злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Кочерова Ніна Олександрівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 130 пр. — [2013-0268 А] 

 УДК 343.97 

8836. Курабцева Г. П. Правові основи організації військових та військово-

морських судів Російської імперії на українських землях в ХVІІІ — початку ХХ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Курабцева Ганна Павлівна ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3211 А] 

 УДК 344.3((47+57):477)"16/19" 

8837. Куровська Т. В. Забезпечення процесуальної безпеки приватних осіб 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." / Куровська Тетяна Володимирівна ; Держ. податк. служ-

ба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2013-1356 А]

 УДК 343.17(477) 

8838. Лемеха Р. І. Тяжкі наслідки як наскрізне кримінально-правове поняття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Лемеха Ростислав Ігорович ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2013. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3220 А] УДК 343.2(477) 
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8839. Линник О. В. Використання поліграфа при розслідуванні злочинів 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." / Линник Олена Валеріївна ; Держ. податк. служба 

України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. — [2013-2181 А] 

 УДК 343.983.2(477) 

8840. Локтіонова В. В. Суспільно небезпечні наслідки у злочинах проти дов-

кілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Локтіонова Вікторія Во-

лодимирівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Дніпро-

петров. держ. ун-т внутр. справ]. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). 

— 100 пр. — [2013-3756 А] УДК 343.13 

8841. Лосич С. В. Кримінальна відповідальність за схиляння неповнолітніх до 

вживання одурманюючих засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Лосич Сергій Васильович ; Класич. приват. ун-т, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. 

— Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-0318 А] 

 УДК 343.57-053.6 

8842. Ляшенко М. М. Криміналістична профілактика економічних злочинів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Ляшенко 

Микола Миколайович ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. 

служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 

100 пр. — [2013-2540 А] УДК 343.98:343.37](477) 

8843. Малишев В. С. Амністія як елемент правової політики держави у сфері 

протидії злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Малишев 

Володимир Степанович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

[Донец. юрид. ін-т]. — Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. 

— [2013-2814 А] УДК 343.293(477) 

8844. Мілевський О. О. Особливості розслідування злочинів, вчинених у Чор-

нобильській зоні відчуження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Мілевський Олександр Олександрович ; Держ. податк. служба 

України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2246 А]

 УДК 343.985(477.41) 

8845. Москаленко Г. В. Етапи розслідування злочинів: криміналістичний аналіз : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Москаленко 

Ганна Вікторівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2035 А] 

 УДК 343.985 

8846. Мудряк Т. О. Криміналістичне забезпечення розслідування шахрайства з 

фінансовими ресурсами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-роз-

шук. діяльн." / Мудряк Тамара Олександрівна ; Держ. податк. служба України, Нац. 
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ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2255 А] 

 УДК 343.985:343.37](477) 

8847. Нестор Н. В. Запровадження медіації в кримінальному процесі України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Нестор На-

талія Володимирівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, 

[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2013-1379 А] УДК 343.137 

8848. Омельчук Л. В. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних із 

неналежним виконанням професійних обов'язків медичними працівниками : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Омельчук Любов Ва-

силівна ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-0398 А] УДК 343.985:343.347 

8849. Остафійчук Г. В. Кримінальне переслідування на досудових стадіях 

кримінального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Остафійчук Григорій Володимирович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. 

людини "Україна". — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-0406 А] УДК 343.102 

8850. Павленко І. В. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення 

аборту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Павленко Ірина Володи-

мирівна ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 

130 пр. — [2013-2270 А] УДК 343.621 

8851. Паляничко Д. Г. Методика розслідування злочинів, пов'язаних із дитя-

чою порнографією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльн." / Паляничко Діана Геннадіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0918 А] 

 УДК 343.985:343.542.1-053.2 

8852. Пилипенко Є. О. Кримінально-правове забезпечення протидії залишен-

ню у небезпеці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Пилипенко Євге-

нія Олексіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Донец. 

юрид. ін-т]. — Х., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-0426 А] УДК 343.8:343.347 

8853. Поліщук В. В. Розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням 

вибухових пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльн." / Поліщук Володимир Васильович ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-2587 А] УДК 343.98:343.344](477) 

8854. Савенков О. В. Забезпечення відшкодування шкоди незаконно засудже-

ним особам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 
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"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 

Савенков Олексій Володимирович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3323 А]

 УДК 343.296 

8855. Самокиш В. П. Кримінальна відповідальність за умисне знищення або 

пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповід-

ного фонду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Самокиш Василь Петро-

вич ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2013. — 

19, [1] с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1709 А] УДК 343.77 

8856. Супрун Т. М. Правові презумпції у кримінальному судочинстві Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кри-

мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Супрун 

Тетяна Миколаївна ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби 

України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 120 пр. — [2013-1416 А] УДК 343.131.7(477) 

8857. Ткаченко В. В. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб 

за Кримінальним кодексом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Ткаченко Валентина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 150 пр. — [2013-0554 А] УДК 343.237(477) 

8858. Трушківська Л. В. Кримінально-правова охорона особистих благ за-

хисника чи представника особи у зв'язку з наданням ними правової допомоги : (ст. 

ст. 398, 400 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Трушків-

ська Леся Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2344 А] УДК 343.36(477) 

8859. Хижняк Є. С. Особливості розслідування статевих злочинів щодо ма-

лолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кри-

мін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Хижняк 

Євген Сергійович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1938 А] 

 УДК 343.985:343.541-053.6 

8860. Шапірко П. М. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності 

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" / Шапірко Петро Михайлович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад."]. — Одеса, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-0813 А] УДК 343.123.12 

8861. Шаповалова О. А. Проблеми пеналізації злочинів у сфері господарської 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шаповалова Оль-

га Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 

2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1436 А] 

 УДК 343.37:343.24 

8862. Шведова Г. Л. Корупція : (політико-кримінол. дослідж.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Шведова Ганна Леонідівна ; НАН України, Ін-т 
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держави і права ім. В. М. Корецького, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 130 пр. — [2013-3012 А] 

 УДК 343.35 

8863. Шило А. І. Методика розслідування хабарництва в контексті нового ан-

тикорупційного законодавства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльн." / Шило Андрій Іванович ; Ген. прокуратура України, Нац. 

акад. прокуратури України. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-1456 А] УДК 343.98 

8864. Шкелебей В. А. Процесуальні засади звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям та примиренням винного з потерпілим : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Шкелебей 

Вікторія Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 

2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3840 А] 

 УДК 343.154 

8865. Щербаковська К. О. Криміналістична характеристика та основні поло-

ження розслідування торгівлі дітьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльн." / Щербаковська Ксенія Олександрівна ; Класич. приват. 

ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, МВС України]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0633 А] 

 УДК 343.98:343.431-053.2 

346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь доктора 

8866. Задихайло Д. В. Правові засади формування та реалізації економічної 

політики держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Задихайло Дмитро Вітольдович ; Нац. 

ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 38 с. — Бібліогр.: 

с. 29—35. — 100 пр. — [2013-2671 А] УДК 346.22:338.22](477) 

На ступінь кандидата 

8867. Віхров С. О. Правовий статус інституційних інвесторів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-проце-

суал. право" / Віхров Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. 

— Донецьк, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2110 А]

 УДК 346.5:330.322-051 

8868. Кампі О. Ю. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного 

інвестування за участю інститутів спільного інвестування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / 

Кампі Орест Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ужгород. нац. ун-т]. 

— К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1598 А] 

 УДК 346.543 

8869. Ковалишин О. Р. Судовий захист корпоративних прав : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. 

право" / Ковалишин Олександр Романович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ при-
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ват. права і підприємництва, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 150 пр. — [2013-3179 А] 

 УДК 346.9:347.7 

8870. Ковальова О. П. Житлово-будівельні кооперативи в системі господарсь-

ко-правових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Ковальова Олена Петрівна ; 

Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3180 А] 

 УДК 346:332.82](477) 

8871. Орлова О. С. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансо-

вої звітності суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Орлова Ок-

сана Степанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 150 пр. — [2013-1388 А] УДК 346.5:657 

8872. Поляков В. Ю. Правове регулювання господарської діяльності некомер-

ційних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Поляков Віталій Юрійович ; 

НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1173 А] УДК 346.2(477) 

8873. Полякова Н. Г. Податкові пільги як засіб державного регулювання гос-

подарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Полякова Наталія Геннадіївна ; 

НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2013-2588 А] УДК 346.1:336.564.2](477) 

8874. Рабенко С. Л. Захист прав суб'єктів господарювання міжнародним ко-

мерційним арбітражем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процесуал. право" / Рабенко Сергій Львович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (10 назв). 

— 170 пр. — [2013-1400 А] УДК 346.93:341.63 

8875. Філипенко Є. С. Правове регулювання випуску та обігу акцій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-

процесуал. право" / Філипенко Євген Сергійович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. 

дослідж. — Донецьк, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-1092 А] УДК 346.2:336.763 

8876. Хрипун О. О. Розгляд корпоративних спорів у господарському процесі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; 

госп.-процесуал. право" / Хрипун Олег Олексійович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. 

дослідж. — Донецьк, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — 

[2013-2365 А] УДК 346.9 

347 Цивільне право 

На ступінь доктора 

8877. Венедіктова І. В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному 

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" / Венедіктова Ірина 

Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 43 с. — Бібліогр.: 

с. 35—40 (59 назв). — 200 пр. — [2013-3087 А] УДК 347.122(477) 
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На ступінь кандидата 

8878. Адаховська Н. С. Опіка над майном за цивільним законодавством 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Адаховська 

Надія Сергіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1121 А] УДК 347.648(477) 

8879. Боднар В. В. Переважні права в 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" / Боднар Володимир Вікторович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 150 пр. — [2013-1292 А] УДК 347.121(477) 

8880. Гладьо Ю. О. Право вимоги як об'єкт 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" / Гладьо Юлія Олексіївна ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Фран-

ка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1769 А]

 УДК 347.122 

8881. Касянюк Т. С. Правове забезпечення інформатизації державної подат-

кової служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Касянюк Тетяна 

Сергіївна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1736 А] 

 УДК 347:002.1]:336.225.2](477) 

8882. Колісникова Г. В. Зобов'язання по відшкодуванню шкоди, завданої спо-

живачам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Колісникова 

Ганна В'ячеславівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 130 пр. — [2013-2017 А] 

 УДК 347.5:366.5 

8883. Копилова Ж. В. Підстави виникнення права приватної власності фізич-

них осіб на житловий будинок та квартиру за цивільним законодавством України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Копилова Жанна 

Володимирівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1350 А] 

 УДК 347.233:347.254](477) 

8884. Хімченко С. В. Відповідальність нотаріуса 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" / Хімченко Світлана 

Василівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 150 пр. — [2013-3391 А] 

 УДК 347.51(477) 

8885. Хоменко М. М. Відшкодування шкоди, завданої органами державної 

влади, їх посадовими та (або) службовими особами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне пра-

во; міжнар. приват. право" / Хоменко Михайло Михайлович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 200 пр. 

— [2013-0580 А] УДК 347.51 
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8886. Цюкало Ю. В. Принципи здійснення суб'єктивних цивільних прав : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право 

і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Цюкало Юрій Вікторович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук 

України]. — К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3644 А]

 УДК 347.12 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

8887. Біленко М. С. Договір будівельного підряду в цивільному праві Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Біленко Маріанна 

Сергіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 150 пр. — [2013-0963 А] 

 УДК 347.454.3(477) 

8888. Будзан Л. Д. Представництво 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" / Будзан Леся Дмитрівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Запоріжжя, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-0652 А] УДК 347.471.036(477) 

8889. Васильєва В. В. Договір як підстава виникнення цивільно-правового зо-

бов'язання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Васильєва 

Вікторія Валентинівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і  

підприємництва. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 150 пр. — 

[2013-2107 А] УДК 347.44 

8890. Гудима М. М. Предмет договору про надання туристичних послуг за за-

конодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Гудима Мирослава Мирославівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права 

і підприємництва, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 150 пр. — [2013-0888 А] 

 УДК 347.44:338.48](477) 

8891. Гузеват М. О. Цивільно-правові форми організації і дільності фермерсь-

кого господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гузе-

ват Марія Олегівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3456 А] 

 УДК 347.471:338.42.02 

8892. Долгополова Л. М. Укладення договорів на торгах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. про-

цес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Долгополова Любов Миколаївна ; Нац. 

ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 130 пр. — [2013-1848 А] УДК 347.44 

8893. Дюкарева С. В. Договір на ландшафтно-дизайнерські роботи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Дюкарева Світлана Володимирівна ; 
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НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права]. — К., 

2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0680 А] 

 УДК 347.44:712.2.012 

8894. Ємельянчик С. О. Договірне регулювання надання послуг доступу в Ін-

тернет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ємельянчик 

Сергій Олександрович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — 

Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3135 А] 

 УДК 347.44:004.738.5 

8895. Козачук Ю. С. Вексель в міжнародному приватному праві: окремі пи-

тання матеріального і колізійного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Козачук Юрій Сергійович ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 

100 пр. — [2013-0704 А] УДК 347.457:341.9 

8896. Кульчій О. О. Правове регулювання договірних відносин обов'язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кульчій Олег 

Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3209 А] 

 УДК 347.44:368.2 

8897. Ленський С. В. Цивільно-правове регулювання комерційного кредиту-

вання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Лен-

ський Сергій Володимирович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро-

го". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2013-3221 А]

 УДК 347.457(477) 

8898. Меденцев П. А. Правові наслідки порушення договору в цивільному 

праві України, Російської Федерації, ФРН, Англії та США : (порівнял.-прав. аналіз) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право 

і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Меденцев Павло Анатолійо-

вич ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-1162 А] УДК 347.44(477) 

8899. Олефіренко А. М. Договір купівлі-продажу підприємства : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Олефіренко Андрій Миколайович ; 

М-во внутр. справ України, Нац акад. внутр. справ, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. 

— К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1747 А] 

 УДК 347.451 

8900. Скакун Ю. Є. Попередній договір за цивільним законодавством Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Скакун Юрій Євге-

нійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 120 пр. — [2013-2068 А] 

 УДК 347.440.76(477) 

8901. Чабан О. М. Інвестиційні договори (контракти) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 
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сімейне право; міжнар. приват. право" / Чабан Олена Михайлівна ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1840 А] 

 УДК 347.440(477) 

8902. Щерба Л. Р. Колективне управління майновими авторськими та суміж-
ними правами за цивільним законодавством 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" / Щерба Любов Романівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-3675 А] УДК 347.44(477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

8903. Перепелиця М. О. Суб'єкти фінансового права : (теорет. аспекти) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і 
процес; фін. право; інформ. право" / Перепелиця Марія Олександрівна ; Нац. ун-т 

"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 26—29. — 100 пр. — [2013-3287 А] УДК 347.73 

На ступінь кандидата 

8904. Андрусів У. Б. Цивільно-правова охорона прав інтелектуальної влас-

ності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 
сімейне право; міжнар. приват. право" / Андрусів Уляна Богданівна ; НАН України, 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-1761 А] УДК 347.78:347.83(477) 

8905. Глухий О. Г. Оціночні поняття в податковому праві України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і про-

цес; фін. право; інформ. право" / Глухий Олег Григорович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 

100 пр. — [2013-0671 А] УДК 347.73:336.22](477) 
8906. Гордієнко В. В. Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутст-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кри-

мін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Гордієнко Володимир Володи-

мирович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2013-1650 А] УДК 347.736(477) 

8907. Дуванський О. М. Примусові заходи, пов'язані з невиконанням обов'яз-

ку зі сплати податків і зборів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Дуванський 
Олег Миколайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України, [Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого"]. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0161 А] 

 УДК 347.73:336.225.64 

8908. Духовна О. В. Правове регулювання місцевих запозичень в Україні : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 

процес; фін. право; інформ. право" / Духовна Оксана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-2863 А] УДК 347.735:336.14:352](477) 
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8909. Зайцева-Калаур І. В. Організації засобів масової інформації як суб'єкти 

авторського права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Зай-

цева-Калаур Інна В'ячеславівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, 

[Хмельниц. ун-т упр. та права]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-1659 А] УДК 347.78(477) 

8910. Занфіров М. В. Фінансово-правові санкції за чинним законодавством 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Занфіров Максим Вікторович ; М-во 

внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Класич. приват. ун-т]. — Х., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0182 А] 

 УДК 347.73(477) 

8911. Мітрофанова Д. К. Правове регулювання виконання державного бюдже-

ту України за доходами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Мітрофанова 

Дар'я Костянтинівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3553 А] 

 УДК 347.73(477) 

8912. Паркулаб В. Г. Правова природа процедур податкової звітності : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і 

процес; фін. право; інформ. право" / Паркулаб Володимир Григорович ; Нац. ун-т 

"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3282 А] УДК 347.73 

8913. Пліс І. О. Податкова правосуб'єктність фізичних осіб : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. 

право; інформ. право" / Пліс Ігор Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. 

нац. ун-т", [Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого"]. — Запоріжжя, 

2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2490 А] 

 УДК 347.73 

8914. Розум О. М. Організаційно-правові засади використання інформаційних 

технологій у протидії незаконному формуванню податкового кредиту в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. 

право і процес; фін. право; інформ. право" / Розум Олександр Миколайович ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—19 

(24 назви). — 100 пр. — [2013-0768А] УДК 347.73:336.22(477) 

8915. Світлюк Н. В. Правовий режим реєстрів платників податків : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і про-

цес; фін. право; інформ. право" / Світлюк Ніна Василівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. 

справ України, [Нац. ун-т держ. податк. служби України, Держ. податк. служба 

України]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 130 пр. — [2013-0486 А]

 УДК 347.73 

8916. Сергієнко О. П. Правове регулювання зовнішніх державних боргових 

відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Сергієнко Олек-

сандр Петрович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2640 А] 

 УДК 347.73:336.275.3](477) 
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8917. Слободян О. А. Цивільно-правове регулювання управління пайовим ін-

вестиційним фондом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Слободян Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3606 А]

 УДК 347.72.03 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

8918. Грицаєнко Л. Р. Конституційно-правовий статус прокуратури України в 

контексті світового досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Грицаєнко Леонід Рома-

нович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького НАН України]. — К., 2013. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 29—34 

(54 назви). — 100 пр. — [2013-0127 А] УДК 347.963(477):342.4 

8919. Таран О. В. Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, по-

в'язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кри-

міналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / Таран Олена Вікторівна ; 

М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 34 с. — Бібліогр.: 

с. 27—31. — 100 пр. — [2013-3362 А] УДК 347.93:331.45 

На ступінь кандидата 

8920. Буцьких О. О. Провадження за нововиявленими обставинами в адм-

іністративному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Буць-

ких Ольга Олександрівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Дніпропетров. держ. 

ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0067 А] УДК 347.998.85.04(477) 

8921. Верба-Сидор О. Б. Правосуб'єктність суду у виконавчому провадженні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Верба-Сидор Ольга 

Богданівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — 

[2013-1685 А] УДК 347.98 

8922. Денісова Г. В. Підстави та процесуальний порядок заявлення і вирішен-

ня відводів (самовідводів) посадових осіб, які ведуть провадження в кримінальній 

справі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльн." / 

Денісова Галина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України]. — К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20 

(25 назв). — 120 пр. — [2013-2130 А] УДК 347.96:343.137 

8923. Длугош О. І. Недійсність правочинів з дефектами волі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Длугош Оксана Іванівна ; Нац. акад. 

прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 150 пр. — [2013-0971 А] УДК 347.933 



   

 
146 

8924. Зілковська К. Л. Судовий порядок оскарження нотаріальних дій та 

відмови у їх вчиненні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Зілковська Катерина Леонідівна ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Одеса, 2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-0927 А] УДК 347.961 

8925. Казаков Ю. Ю. Особливості розгляду судом справ про розкриття банків-

ської таємниці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Казаков Юрій 

Юрійович ; Міжнар. гуманіт. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2013. — 

24 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0859 А] 

 УДК 347.91/.95:347.734 

8926. Клименко Л. С. Державна мовна політика в Україні : (теорет.-прав. ас-

пект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Тео-

рія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Клименко Лідія Сер-

гіївна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-1340 А] УДК 347.973(477) 

8927. Лазько О. М. Засоби доказування у цивільному процесі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Лазько Олексій Миколайович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. 

— [2013-2887 А] УДК 347.94 

8928. Ляшенко Р. О. Приведення судових рішень у цивільних справах до при-

мусового виконання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Ляшенко Руслан Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1742 А] 

 УДК 347.952:347.122 

8929. Мельник Я. Я. Обов'язки учасників цивільного процесу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Мельник Ярослав Ярославович ; 

Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва, [Хмельниц. ун-т 

упр. та права]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 150 пр. — 

[2013-3246 А] УДК 347.921 

8930. Рємєскова Ю. О. Судова влада в системі поділу влади : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура 

та адвокатура" / Рємєскова Юлія Олексіївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Яро-

слава Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-2295 А] УДК 347.9(477) 

8931. Стецко Р. В. Адміністративний арешт майна в системі способів забезпе-

чення виконання платником податків його обов'язків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; 

інформ. право" / Стецко Роксолана Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т, [Київ. міжнар. 

ун-т]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-2729 А]

 УДК 347.952.5 

8932. Цувіна Т. А. Право на суд у цивільному судочинстві : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. про-
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цес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Цувіна Тетяна Андріївна ; Нац. ун-т 

"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3397 А] УДК 347.92 

8933. Штефан А. С. Цивільне судочинство у справах за позовами до засобів 

масової інформації про захист честі, гідності і ділової репутації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; 

сімейне право; міжнар. приват. право" / Штефан Анна Сергіївна ; Нац. акад. прав. 

наук України, НДІ приват. права і підприємництва, [НДІ інтелект. власності]. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 150 пр. — [2013-3020 А] 

 УДК 347.94 

8934. Юревич І. В. Принцип єдності судової влади : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвока-

тура" / Юревич Ірина Валеріївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Муд-

рого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2478 А]

 УДК 347.962(477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

8935. Божко В. М. Теорія правового регулювання оплати праці : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Божко Володимир Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2013. — 40 с. 

— Бібліогр.: с. 29—37. — 150 пр. — [2013-3687 А] УДК 349.232 

8936. Костюк В. Л. Правосуб'єктність у трудовому праві: проблеми теорії та 

практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Костюк Віктор Леонтійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — 

К., 2013. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (47 назв). — 100 пр. — [2013-2166 А] 

 УДК 349.2(477) 

8937. Мельничук Н. О. Договірне правове регулювання відносин у сфері праці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. пра-

во; право соц. забезп." / Мельничук Наталія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 2013. — 39 с. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (49 назв). — 150 пр. — [2013-1546 А] УДК 349.22 

На ступінь кандидата 

8938. Бабенко Е. В. Правове регулювання укладення та зміни трудового дого-

вору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Бабенко Едуард Вадимович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-1484 А] УДК 349.22:331.106 

8939. Волохов О. С. Міжнародні правові акти як джерела трудового права 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Волохов Олексій Сергійович ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-3727 А] УДК 341:349.2(477) 

8940. Гончарова К. В. Держава та її органи як суб'єкти трудового права : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 
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право соц. забезп." / Гончарова Катерина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-1135 А] УДК 349.2 

8941. Гураш В. М. Становлення та розвиток трудового права в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 

право соц. забезп." / Гураш Вікторія Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і пра-

ва ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 14 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3731 А] УДК 349.2(477) 

8942. Кіт О. І. Акти судової влади як джерела трудового права України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 

право соц. забезп." / Кіт Олена Ігорівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-3743 А] УДК 349.22(477) 

8943. Ковригін В. С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 

право соц. забезп." / Ковригін Володимир Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1155 А]

 УДК 349.22:331.108.6 

8944. Михайлова О. Е. Правове регулювання праці трудящих-мігрантів в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Михайлова Оксана Едуардівна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідо-

ренка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3709 А]

 УДК 349.2:331.556.44](477) 

8945. Могила Д. В. Правовий статус керівника організації як працівника : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 

право соц. забезп." / Могила Дмитро Васильович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0908 А] 

 УДК 349.2:005.5 

8946. Одовічена Я. А. Новація умов трудового договору : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Одовічена Яна Анатоліївна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Х., 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3270 А] УДК 349.226(477) 

8947. Пірон І. С. Правове регулювання зайнятості населення радянської Украї-

ни у 1917—1937 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" / Пірон 

Іван Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1392 А] 

 УДК 349.2:331.5](477)"1917/1937" 

8948. Прогонюк Л. Ю. Особливості припинення трудового договору за п. 3 ст. 40 

Кодексу законів про працю України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Прогонюк Людмила 

Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-

роди]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2286 А]

 УДК 349.22(477) 

8949. Сидоренко А. С. Зловживання правом суб'єктами трудових правовідно-

син : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 
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"Труд. право; право соц. забезп." / Сидоренко Анна Сергіївна ; Нац. ун-т "Юрид. 

акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-0775 А] УДК 349.22(477) 

8950. Хименко О. А. Правовідносини з організації та управління працею : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 

право соц. забезп." / Хименко Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-

2598 А] УДК 349.2(477) 

8951. Щербюк Н. Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Щербюк Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2507 А] УДК 331.104(477) 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь доктора 

8952. Бугера С. І. Аграрно-правове забезпечення якості сільськогосподарської 

продукції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Бу-

гера Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30. — 100 пр. — [2013-3077 А] 

 УДК 349.42(477) 

8953. Вівчаренко О. А. Правова охорона земель України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; 

екол. право; природоресурс. право" / Вівчаренко Олег Антонович ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33. — 

100 пр. — [2013-0080 А] УДК 349.41(477) 

На ступінь кандидата 

8954. Басай Р. М. Правовий режим техногенно забруднених земель : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аг-

рар. право; екол. право; природоресурс. право" / Басай Роксолана Михайлівна ; Кабі-

нет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад."]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-3683 А] УДК 349.415:504.61 

8955. Бевз О. В. Правовий режим земель історико-культурного призначення в 

Україні : (іст. ареали населених місць) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 

право" / Бевз Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0028 А] 

 УДК 349.4(477) 

8956. Білінська О. В. Правові засади державної аграрної політики України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 

право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Білінська Ольга Володими-

рівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-0847 А] УДК 349.42(477) 

8957. Данилко Н. І. Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування 

в галузі земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. пра-

во" / Данилко Наталія Іванівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — К., 2013. — 19, [1] с. 

— Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-0139 А] УДК 349.41:352.07](477) 

8958. Кліменко М. М. Адміністративно-правові засоби захисту прав на зе-

мельні ділянки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Кліменко Марина 

Миколаївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористуван-

ня України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-3700 А] УДК 349.412(477) 

8959. Кононов В. В. Правовий режим земель прибережних захисних смуг в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Кононов Владислав 

Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (7 назв). — 150 пр. — [2013-0251 А] УДК 349.41(477) 

8960. Латишева В. В. Правове регулювання розвитку житлово-комунального 

господарства як складової соціальної сфери села в Україні : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. 

право; природоресурс. право" / Латишева Вікторія Володимирівна ; НАН України, 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 17 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1791 А] УДК 349.42(477) 

8961. Покальчук М. Ю. Особливості припинення діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; 

природоресурс. право" / Покальчук Михайло Юрійович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. 

України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2013-2465 А] УДК 349.422.2(477) 

8962. Романюк М. З. Правовий режим земель оборони України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. 

право; екол. право; природоресурс. право" / Романюк Михайло Зіновійович ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2638 А] 

 УДК 349.414:332.334.2](477) 

8963. Савчак В. В. Обтяження прав на землю за земельним законодавством 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Савчак Вікторія 

Владиславівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України. — К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2013-0478 А]

 УДК 349.41(477) 

8964. Сидорова С. В. Правове забезпечення підвищення родючості ґрунтів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 

право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Сидорова Світлана Во-

лодимирівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2591 А] 

 УДК 349.4(477) 

8965. Сіряченко І. І. Правове регулювання цільового використання земель в 

межах населених пунктів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 
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право" / Сіряченко Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Муд-

рого", [Одес. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Х., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-2724 А] УДК 349.4(477) 

8966. Смовж К. О. Правове регулювання використання та охорони земель гір-

ничодобувної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Смовж Катерина Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0777 А]

 УДК 349.414:332.334.2 

8967. Суєтнов Є. П. Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з 
мотивів суспільної необхідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 

право" / Суєтнов Євгеній Павлович ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2013-0787 А] УДК 349.412.28 

8968. Суперсон Ю. В. Правове регулювання бджільництва в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аг-

рар. право; екол. право; природоресурс. право" / Суперсон Юлія Валер'янівна ; Кабі-
нет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2594 А] 

 УДК 349.42:638.1 

8969. Тараненко Л. С. Правове регулювання сільськогосподарського дорад-

ництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Тараненко 

Людмила Станіславівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і приро-

докористування України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 

100 пр. — [2013-0539 А] УДК 349.42:631.15](477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього  

середовища. Екологічне право 

На ступінь доктора 

8970. Гвоздик П. О. Джерела екологічного права України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; 

екол. право; природоресурс. право" / Гвоздик Павло Олександрович ; НАН України, 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28. 
— 150 пр. — [2013-3446 А] УДК 349.6(477) 

8971. Соколова А. К. Теоретичні засади становлення та розвитку флористичного 

права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Соколова Алла 
Костянтинівна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х., 2013. 

— 37 с. — Бібліогр.: с. 30—34. — 130 пр. — [2013-2728 А] УДК 349.6(477) 

На ступінь кандидата 

8972. Ковальська М. Є. Система принципів екологічного законодавства Ук-

раїни: 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" / Ковальська Мар'яна Євгенівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, 
[Ін-т законодав. передбачень і прав. експертизи]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1661 А] УДК 349.6(477) 
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8973. Кондратьєва К. А. Правове регулювання екологічної безпеки в сфері 

сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; при-

родоресурс. право" / Кондратьєва Катерина Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3188 А]

 УДК 349.6:631](477) 

8974. Москаленко О. В. Правові аспекти декларування безпеки об'єктів підви-

щеної екологічної небезпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. пра-

во" / Москаленко Олексій Володимирович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 

(6 назв). — 100 пр. — [2013-0984 А] УДК 349.6 

8975. Стоцька Л. А. Організаційно-правові основи взаємодії правоохоронних 

органів і державної екологічної інспекції у сфері протидії правопорушенням у галузі 

екології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Стоцька Лариса Анатоліївна ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

К., 2013. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2013-0525 А] 

 УДК 349.6(477) 

8976. Чопко Х. І. Функції екологічного права України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. 

право; природоресурс. право" / Чопко Христина Ігорівна ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1945 А] УДК 349.6(477) 

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

8977. Вишиванюк М. В. Формування системи стратегічного державного уп-

равління розвитком регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Вишиванюк Михайло Ва-

сильович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр.]. — Мико-

лаїв, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (40 назв). — 100 пр. — [2013-1980 А]

 УДК 351:332.12](477) 

8978. Гасюк І. Л. Механізми державного управління фізичною культурою та 

спортом в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гасюк Ігор Леонідович ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. — К., 2013. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 100 пр. — [2013-3805 А] 

 УДК 351.77:796.01](477) 

8979. Іляш О. І. Засади державного регулювання у сфері соціально-економіч-

ної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іляш Ольга Ігорівна ; Центр. спілка спожив. т-в 

України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—37 

(72 назви). — 100 пр. — [2013-1031 А] УДК 351.82 

8980. Іманбердієв Д. Ч. Становлення і розвиток державної служби на сучас-

ному етапі державного будівництва Киргизької Республіки : автореф. дис. на здобут-
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тя наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Іманбер-

дієв Досаали Чоюбекович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 

2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (45 назв). — 100 пр. — [2013-2796 А] 

 УДК 351.08(575.2) 

8981. Коваль О. П. Формування накопичувальної пенсійної системи як фактор 
економічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Коваль Олександр Пилипович ; Нац. 

ін-т стратег. дослідж. — К., 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33. — 

100 пр. — [2013-1034 А] УДК 351.863 

8982. Крушельницька Т. А. Державне управління розвитком податкової си-
стеми України в умовах інтеграції у світовий економічний простір : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. 

упр." / Крушельницька Таїсія Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (37 назв). — 100 пр. — 
[2013-1041 А] УДК 351.71(477) 

8983. Литвин Ю. О. Механізми державного регулювання соціально-економіч-

ного розвитку сільських територій України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Литвин Юрій Олек-
сійович ; Акад. муніцип. упр., [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики 

та продовольства України]. — К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (48 назв). 

— 100 пр. — [2013-0719 А] УДК 351.82 

8984. Оржель Олена Юріївна. Управлінський вимір згуртування Європейсь-

кого Союзу: теоретико-методологічні засади : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Оржель 

Олена Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 28—32 (41 назва). — 100 пр. — [2013-1867 А] УДК 351:061.1ЄС 

8985. Орлов О. В. Методологія становлення і розвитку інноваційної теорії 
державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Орлов Олександр 

Валентинович ; Нац акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 

держ. упр. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (51 назва). — 

130 пр. — [2013-0403 А] УДК 35.077.6 
8986. Писаренко В. П. Організаційно-правові засади електронного документу-

вання в діяльності органів публічної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Писаренко В'ячеслав 

Петрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. 
упр., [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Х., 2013. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — 100 пр. — [2013-0427 А] 

 УДК 35.077.1 

8987. Покатаєв П. С. Теоретичні основи здійснення контролю в системі орга-
нів місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Покатаєв Павло Сергійо-

вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 

(36 назв). — 100 пр. — [2013-3299 А] УДК 352.075(477) 

8988. Рябцев Г. Л. Концептуальні засади державної політики розвитку ринку 
нафтопродуктів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Рябцев Геннадій Леонідович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 26—33 (90 назв). — 150 пр. — [2013-3774 А] УДК 351.824:665.7](477) 
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8989. Соловйов В. М. Запобігання і протидія корупції в державному управ-

лінні України: теоретичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Соловйов Віктор 

Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 35 с. — 

Бібліогр.: с. 28—32 (51 назва). — 100 пр. — [2013-3609 А] УДК 343.35(477) 

8990. Сорока С. В. Механізми взаємодії вищих органів державної влади Ук-

раїни в процесі реалізації управлінських функцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сорока 

Світлана Вікторівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2013. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — 100 пр. — [2013-3354 А] 

 УДК 354.072.3(477) 

8991. Чала Н. Д. Механізми державного управління економічним розвитком 

України в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Чала Ніна Дмитрівна ; Акад. 

муніцип. упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України]. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (57 назв). — 100 пр. 

— [2013-0589 А] УДК 351.82(477) 

На ступінь кандидата 

8992. Акуленко О. В. Особливості діяльності керівника органу державного 

управління охороною здоров'я в умовах реформування галузі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Аку-

ленко Олена Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніп-

ропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : табл., схема. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-1283 А] УДК 351.773 

8993. Антоненко С. В. Формування податкових важелів державного регулю-

вання охорони довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Антоненко Сергій Вікторович ; 

НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-1565 А] 

 УДК 351:502.1:336.22 

8994. Бадахов Н. Я. Державний механізм забезпечення ефективності діяльнос-

ті судової системи в перехідному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бадахов Назір 

Якубович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (7 назв). — [2013-3046 А] УДК 351.87(477) 

8995. Банчук-Петросова О. В. Механізми формування Президентського кад-

рового резерву сектору безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Банчук-Петросова 

Олена Вікторівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2088 А] 

 УДК 351.746.1.088.6:342.511](477) 

8996. Бондаренко М. Ю. Взаємодія громадсько-політичних рухів з органами 

державної влади як чинник розвитку державного управління в сучасній Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 

"Теорія та історія держ. упр." / Бондаренко Марина Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2013-3802 А] УДК 351.751/.752(477) 
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8997. Борецька Н. О. Механізми державного регулювання ринку освітніх 

послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Борецька Наталія Олександрівна ; Акад. 

муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2013-3072 А] УДК 351.851(477) 
8998. Булковський Т. О. Управління якістю надання адміністративних послуг 

Міністерством внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Булковський Тарас 

Олегович ; Акад. муніцип. упр., [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — 
К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3427 А]

 УДК 354.31:005.6](477) 

8999. Ваніна Я. А. Реалізація принципу відкритості в діяльності органів міс-

цевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Ваніна Яна Адольфівна ; Нац. акад. 
держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0069 А] 

 УДК 352.073.533 

9000. Васюк Н. О. Механізми державного управління підготовкою керівних 
кадрів для системи охорони здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Васюк На-

талія Олегівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-2405 А] 
 УДК 351.77.088.6(477) 

9001. Весельська Л. А. Механізми державного регулювання соціальної безпе-

ки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Весельська Людмила Антонівна ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2013-1014 А] УДК 351.84:364 

9002. Висоцька Т. Є. Механізм державного управління охороною здоров'я 

працівників цивільної авіації України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Висоцька Тетяна Євге-
ніївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3435 А] УДК 351.77:351.814.2](477) 

9003. Волкова Н. В. Інституціоналізація місцевого самоврядування як суб'єкта 

управління освітою: кластерний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Волкова Наталія Вік-
торівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т 

держ. упр. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-1576 А] УДК 352.07:37 

9004. Воробйова О. П. Впровадження електронного бізнесу в Україні: держав-
но-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Воробйова Оксана Петрівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-2112 А] УДК 351.82:004.77](477) 
9005. Галайчук Б. В. Розвиток державного регулювання системи охорони здо-

ров'я в умовах модернізації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Галайчук 

Богдан Васильович ; Акад. муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-1983 А] УДК 351.773(477) 
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9006. Гвазава Н. Г. Місцеві бюджети як чинник економічного розвитку те-

риторіальних громад України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : спец. 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Гвазава Нана Гурамівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 

2013. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0092 А] 

 УДК 352:336.14](477) 

9007. Герасименко І. С. Механізми державного управління інвестиційними 

процесами в комплексному розвитку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Герасименко 

Іван Сергійович ; Акад. муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-1985 А] УДК 351:332.12:330.322 

9008. Гнєзділова С. П. Механізми державного регулювання ресурсного забез-

печення Збройних Сил України: професійний розвиток людського потенціалу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механі-

зми держ. упр." / Гнєзділова Світлана Павлівна ; Нац. акад. держ. упр. при Прези-

дентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3109 А] УДК 351.86.08(477) 

9009. Граділь А. О. Адміністративно-правові засади оформлення дорожньо-

транспортних пригод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Граділь Антон 

Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України Кабінету Міністрів України]. — Запоріжжя, 2013. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0673 А] 

 УДК 351.811.123(477) 

9010. Двигун С. М. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

умовах інтеграції України до світового економічного простору : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Двигун Станіслав Михайлович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, 

[Акад. муніцип. упр.]. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-1992 А] УДК 351.82:339.922](477) 

9011. Добрунов С. С. Механізми реалізації державної інноваційно-промис-

лової політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Добрунов Сергій Сергійович ; Чор-

номор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр.]. — Миколаїв, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1999 А] 

 УДК 351.82(477) 

9012. Дроздова Н. Г. Розвиток організаційно-правового механізму управління 

системою державних закупівель на конкурсних засадах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дроз-

дова Наталя Геннадіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. 

регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-3129 А] УДК 351.073.53 

9013. Дроник В. С. Державне управління галуззю рибного господарства в умо-

вах адміністративної реформи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дроник Віктор 

Сергійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0677 А] 

 УДК 351.823.1:639.2](477) 
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9014. Дутко Н. Г. Забезпечення державно-приватного партнерства на місце-

вому рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 

"Місц. самоврядування" / Дутко Наталія Георгіївна ; Акад. муніцип. упр. — К., 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2013-2942 А] 

 УДК 352.07:005.56 
9015. Жук В. П. Формування механізмів розвитку державно-приватного парт-

нерства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Жук Вікторія Петрівна ; Акад. муніцип. упр. 

— К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3142 А]
 УДК 351.712.078 

9016. Задоя І. І. Адміністративно-правові засади реалізації права на доступ до 

державної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Задоя Іванна Іва-

нівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 
2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0176 А] 

 УДК 35.075(477) 

9017. Зелінський С. В. Організаційно-правовий механізм експертизи норма-

тивних актів в системі публічного управління : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Зелінський 

Сергій Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. 

регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-3149 А] УДК 351.073.533 
9018. Зубрицька Н. Б. Механізми державного регулювання банківської сфери 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Зубрицька Наталія Борисівна ; Чорномор. держ. 

ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр.]. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2675 А] УДК 351.82:336.71(477) 
9019. Кисельова Л. А. Формування та реалізація державної політики у сфері 

архівної справи і діловодства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кисельова Леся Анатоліївна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1907 А] УДК 351.852:930.25 

9020. Колесников С. М. Механізми державного управління викидами парни-

кових газів в атмосферу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Колесников Сергій Миколайович ; 

Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2013-3507 А] УДК 351.88:504.7 

9021. Кононець Р. М. Організаційно-правові засади охорони тилу в умовах 

війни : (за матеріалами Другої світової війни 1939—1945 рр.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і 
права; історія політ. і прав. учень" / Кононець Руслан Михайлович ; М-во внутр. справ 

України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-3189 А] УДК 351.74.078:355.415](477)"1939/1945" 

9022. Корецький О. М. Розвиток механізмів реалізації державної податкової 
політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Корецький Олександр Миколайович ; Чор-

номор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр.]. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0254 А] 

 УДК 351.82:336.22.02 
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9023. Корольчук О. Л. Механізм інформаційного забезпечення державного 

регулювання охорони репродуктивного здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Корольчук 

Олена Ласлівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3514 А] УДК 351.851 
9024. Кубай Д. І. Державне регулювання екологічного інвестування в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Кубай Діана Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2013-0709 А] УДК 351.82:351.777 

9025. Ладико Л. М. Бюджетування в системі забезпечення економічної безпе-

ки підприємства : (на прикл. хлібопекар. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльн." / Ладико 

Людмила Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 
2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-0297 А] 

 УДК 351.863:664.61 

9026. Луцький О. Л. Розвиток управлінської компетентності керівних кадрів 

Державної прикордонної служби України у процесі фахової підготовки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Луцький Олександр Леонтійович ; Держ. прикордон. служба України, 

Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмель-

ницький, 2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 120 пр. — 
[2013-2539 А] УДК 005:351.746.1 

9027. Мазурік О. В. Державний механізм підвищення ефективності діяльності 

прокуратури як організації: мотивація кадрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мазурік Олег 

Володимирович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2013-3234 А] УДК 351.078.3:347.963 

9028. Марковський С. С. Фонди регіонального розвитку у системі реалізації 

державної регіональної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Марковський Сергій Сергійо-
вич ; Акад. муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-3549 А] УДК 353:336.563 

9029. Матюрін І. В. Розвиток державного регулювання соціального захисту 

військовослужбовців в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Матюрін Ігор Вікторович ; 
Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-3758 А] УДК 351.84:355.1 

9030. Молоканов Ю. А. Розвиток державної молодіжної політики Російської 

Федерації: досвід для України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Молоканов Юрій Анатолійо-

вич ; Акад. муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-2972 А] УДК 351.752:329.78-053.6/.81](470+571) 

9031. Мороз В. В. Розвиток механізмів державного регулювання діяльності ін-
ститутів спільного інвестування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мороз Володимир 

Васильович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0369 А] 

 УДК 351.82:330.322](477) 
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9032. Немирівська О. Я. Удосконалення управління діяльністю місцевих дер-

жавних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Немирівська Олена Яківна ; Акад. муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2039 А] УДК 352.07:005.6 

9033. Пічугіна Ю. О. Трансформація цензури в умовах розвитку системи 

соціальних комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Пічугіна Юлія 

Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Х., 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3575 А] 

 УДК 316.77:351.751.5 

9034. Пішеніна К. К. Удосконалення державного управління науково-профе-

сійною ступеневою освітою України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пішеніна Катерина Кос-

тянтинівна ; Акад. муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-2274 А] УДК 351.851(477) 

9035. Поворозник Р. В. Механізми державного регулювання еколого-еконо-

мічного розвитку регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Поворозник Роман Во-

лодимирович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр.]. — 

Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2046 А]

 УДК 351:332.142.6](477) 

9036. Попадюк Н. І. Механізми формування державно-управлінської еліти: 

вітчизняний та зарубіжний досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Попадюк Надія Іванів-

на ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0949 А] УДК 351 

9037. Приймак Л. І. Публічні послуги в діяльності Державної податкової 

служби України: організаційно-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. 

право" / Приймак Людмила Іванівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-0987 А] УДК 351.713.073.533(477) 

9038. Рєзнік О. М. Адміністративно-правові засади діяльності податкової 

міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Рєзнік Олег Миколайович ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права, [Київ. міжнар. ун-т]. — К., 2013. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2057 А] 

 УДК 351.741:336.22 

9039. Савка А. Ю. Адміністративне розслідування міліцією справ про адмі-

ністративні проступки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Савка Андрій 

Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. акад. внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-2495 А] УДК 351.74.077.7 

9040. Сірий Ю. М. Формування механізмів державного регулювання у сфері 

послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сірий Юрій Миколайович ; Чорномор. 
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держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. муніцип. упр.]. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0503 А] УДК 351.84(477) 

9041. Ступіна Г. О. Розвиток охорони здоров'я в Україні у системі соціального 

захисту населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Ступіна 

Ганна Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2013-0786 А] УДК 351.77(477) 

9042. Тіньков А. Л. Запобігання та протидія політичній корупції в системі 
державного управління України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Тіньков Андрій Леонідович ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0551 А] УДК 351:328.185](477) 
9043. Федорченко В. В. Механізми державної підтримки розвитку малого 

підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Федорченко Вікторія Вікторів-

на ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2740 А] УДК 351.82:334 
9044. Фесянов П. О. Державне регулювання екологічної безпеки на рівні 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Фесянов Петро Олексійович ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2013-3828 А] УДК 351.777(477-32) 

9045. Фоменко Д. В. Системні принципи і механізм реалізації соціальної 

політики держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Фоменко Денис Володимирович ; Донец. 

держ. ун-т упр. — Донецьк, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3632 А] УДК 351.84.078.3 

9046. Фролов А. Ю. Інституціоналізація державного регулювання забезпечен-

ня продовольством населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Фролов Андрій 
Юрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2013-2560 А] 

 УДК 351.82:338.439.2(477) 

9047. Фролова І.-Х. Р. Механізми адаптації системи державного управління 
України до інституційних принципів міждержавної співпраці в Європейському Союзі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Фролова Ірина-Христина Романівна ; Чорномор. держ. ун-т 

ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — 

[2013-3830 А] УДК 35.072.2(477:4) 
9048. Холоднюк З. В. Удосконалення механізмів реалізації державної соціаль-

но-економічної політики у сфері регіонального управління : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Холоднюк Зеновій Васильович ; Акад. муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0579 А] УДК 351.84:353 

9049. Христенко В. А. Організаційно-правові засади припинення державної 

служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адм. право і процес; фін. право; інформ. право" / Христенко Владислав Анатолійо-
вич ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2505 А] УДК 35.082.8 
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9050. Цьвок В. І. Державне регулювання використання ресурсного потенціалу 

промисловості в умовах макроекономічної нестабільності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Цьвок 

Володимир Іванович ; Акад. муніцип. упр. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0807 А] УДК 351.82 

9051. Чулаєвська М. Є. Державне управління трудовою міграцією України в 

контексті європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Чулаєвська Мари-

на Євгенівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3008 А] 

 УДК 351:331.556.46(477):339.92 

9052. Шман С. Ю. Культурологічні аспекти державної експертизи культурних 

цінностей в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. куль-

турології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Шман Світлана Юріївна ; 

М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0625 А] 

 УДК 351.853(477) 

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки.  

Оборона. Збройні сили 

На ступінь доктора 

9053. Сегеда С. П. Українська військова преса як чинник національного війсь-

кового будівництва (ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Сегеда Сергій Павлович ; 

М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. — К., 

2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (52 назви). — 100 пр. — [2013-2989 А] 

 УДК 355:070](477)"19/20" 

На ступінь кандидата 

9054. Гнидюк О. Я. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи 

з населенням контрольованих прикордонних районів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Гнидюк Оксана Ярославівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2013. — 

16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 120 пр. — [2013-1131 А] 

 УДК 355.23:355.457](477) 

9055. Нікітюк О. В. Підготовка військово-медичних фахівців для Збройних 

Сил України (1991—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Нікітюк Олександр Володимирович ; М-во 

оборони України, Нац. ун-т оборони України. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2013-2259 А] УДК 356.33(477)"1991/2005" 

9056. Новікова Т. Л. Формування соціокультурних цінностей майбутніх офі-

церів-прикордонників у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Новікова Тетяна Львівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. 

Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 

2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3265 А]

 УДК 355.232:356.13 
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9057. Татарков Д. Б. Міжвидові угруповання військ (сил) в англо-аргентин-

ському збройному конфлікті 1982 року : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Татарков Дмитро Борисович ; М-во 

оборони України, Нац. ун-т оборони України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-2333 А] УДК 355.49(410.1:82)"1982" 
9058. Шалоха Н. В. Формування творчої активності майбутніх офіцерів-при-

кордонників у процесі вивчення загальнопрофесійних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Шалоха Наталія Володимирівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 
акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1196 А]

 УДК 37.02:356.13](477) 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

На ступінь доктора 

9059. Бурлуцький С. В. Формування механізму соціальної підтримки домо-

господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Бурлуцький Сергій Віта-

лійович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2013. — 35 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 28—32 (34 назви). — 100 пр. — [2013-3080 А] УДК 364-2:640 

На ступінь кандидата 

9060. Гаманков Д. В. Держава на страховому ринку України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Гаманков Дмитро Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2013-2115 А] УДК 368.021(477) 
9061. Данилюк О. І. Реформування системи пенсійного забезпечення населення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Данилюк Олена Іванівна ; Львів. держ. фін. акад. — Львів, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3693 А] 
 УДК 364.35:33.021.8 

9062. Євсєєнко В. О. Процеси інституціональних перетворень соціального за-

хисту населення на засадах медичного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. еконо-
міка і політика" / Євсєєнко Вікторія Олександрівна ; Донец. держ. ун-т упр. — 

Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-3696 А] УДК 364.4:616 

9063. Мельничук Ю. М. Теорія і практика страхування життя в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Мельничук Юлія Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника"]. — Тернопіль, 2013. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 130 пр. — [2013-0351 А] УДК 368.9(477) 

9064. Мужилівський В. В. Державне регулювання обов'язкових видів 
страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мужилівський Владислав 

Володимирович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. пробл. розв., [Харків. нац. ун-т 

буд-ва та архіт.]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2013-3258 А] УДК 368.042 
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9065. Томашевський Ю. М. Система страхування врожаю сільськогосподар-

ських культур в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Томашевський Юрій Михайлович ; Львів. 

держ. фін. акад., [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства Ук-

раїни]. — Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. 

— [2013-3375 А] УДК 368.54 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.0 Основні види та принципи освіти 

На ступінь доктора 

9066. Гаманюк В. А. Теорія та практика іншомовної освіти у Німеччині в кон-

тексті загальноєвропейських інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Га-

манюк Віта Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Криворіз. пед. 

ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Луганськ, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 

(47 назв). — 100 пр. — [2013-0088 А] УДК 37.018.556(430) 

9067. Довбня В. М. Філософсько-педагогічна спадщина Григорія Ващенка в 

контексті української інтелектуальної традиції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Довбня Віктор Мико-

лайович ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. — К., 2013. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 30—33. — 120 пр. — [2013-2862 А] УДК 37.013.73(477) 

9068. Караман О. Л. Теорія і методика соціально-педагогічної роботи з непов-

нолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Караман Олена 

Леонідівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. 

— 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—41 (49 назв). — 100 пр. — [2013-3493 А] 

 УДК 37.013.42:343.26-053.6 

9069. Махінов В. М. Теоретичні засади формування мовної особистості в 

історії розвитку європейського соціокультурного освітнього простору (середина ХІХ — 

початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Махінов Віктор Миколайович ; Схід-

ноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 

Луганськ, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—37 (97 назв). — 100 пр. — [2013-3243 А]

 УДК 37.013:81-028.31]"18/19" 

9070. Пашков В. В. Трансформація післядипломної педагогічної освіти: фі-

лософсько-освітній аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 

наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Пашков Володимир Васильович ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Запоріз. нац. ун-т]. — Х., 2013. — 30 с. — 

Бібліогр.: с. 24—27. — 100 пр. — [2013-0418 А] УДК 37.046.013.73 

9071. Романовська Л. І. Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки 

діяльності дитячих громадських об'єднань України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Романовська Людмила 

Іванівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Хмельниц. нац. ун-т]. 

— Луганськ, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 (63 назви). — 100 пр. — 

[2013-0467 А] УДК 37.013.42 

9072. Тимошенко О. І. Філософія педагогічних технологій в контексті су-

часних освітніх тенденцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
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наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Тимошенко Олена Іванівна ; Нац. пед. ун-

т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (22 назви). — 

100 пр. — [2013-0545 А] УДК 37.012 

9073. Ткачов С. І. Становлення і розвиток ідей громадянського виховання 

дітей і молоді у вітчизняному громадсько-педагогічному русі (друга половина ХІХ — 
початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ткачов Сергій Іванович ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(67 назв). — Примірник деф.: невірно зброшуровано. — 100 пр. — [2013-2501 А]

 УДК 37.035(477)"18/19" 
9074. Цебрій І. В. Духовно-моральна парадигма освіти в спадщині ранньохрис-

тиянських педагогів середньовічної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Цебрій Ірина 

Василівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Полтав. нац. пед. 
ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Луганськ, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(68 назв). — 100 пр. — [2013-2745 А] УДК 37:27-36](4)"653" 

На ступінь кандидата 

9075. Авраменко С. М. Виховання толерантності підлітків у діяльності дитя-

чих та молодіжних громадських об'єднань Криму середини ХХ — початку ХХІ сто-

ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Авраменко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і 
науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". — 

Ялта (Автоном. Республіка Крим), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-2921 А] УДК 37.017:329.78-053.6](477.75)"19/20" 

9076. Альперн О. І. Тенденції розвитку освітньої політики Польщі на регіо-
нальному рівні (1989—2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Альперн Оксана 

Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2013-2083 А] УДК 37.014.5(438)"1989/2009" 

9077. Бадер С. О. Педагогічна підтримка соціалізації дітей-сиріт дошкільного 

віку в умовах дитячого будинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Бадер Світлана Олександрівна ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0015 А] 

 УДК 37.013.42.018.3-058.862 

9078. Біленкова Л. М. Педагогічні засади та практика родинного виховання в 

українській діаспорі Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Біленкова Лідія Миколаївна ; 

Хмельниц. нац. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Хмельниць-

кий, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0038 А]

 УДК 37.018.1(71)(=161.2) 
9079. Біруля В. В. Естетичне виховання підлітків засобами художньої літера-

тури у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Біруля Вікторія 

Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Херсон. нац. техн. ун-т]. 

— Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1571 А]
 УДК 37.015.31:7:82.09 
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9080. Борисенко О. М. Психолого-педагогічні засади формування емпатійно-

особистісного ставлення батьків до дітей з аутизмом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Борисенко 

Оксана Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. 

— К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2013-2209 А]

 УДК 37.013.77:616.896 

9081. Бочкарьова Н. С. Педагогічні ідеї та освітня діяльність К. Роджерса 

(1902—1987 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бочкарьова Наталія Сергіївна ; Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1008 А] УДК 37.013(73)(092) 

9082. Вітебська П. В. Проблема педагогічного оптимізму вихователя у творчій 

спадщині А. С. Макаренка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Вітебська Поліна Віталіївна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2777 А] УДК 37.091.4(477)(092) 

9083. Гапченко О. В. Гуманістичні засади розвитку педагогічної думки 

України в другій половині ХVІ — першій половині ХVІІ ст. : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія пе-

дагогіки" / Гапченко Олена Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1891 А] 

 УДК 37.017(477)"15/16" 

9084. Гарасимів Ю. В. Соціально-педагогічний супровід умовно засуджених 

неповнолітніх у процесі їх ресоціалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Гарасимів Юлія Володимирівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1728 А] УДК 37.013.42 

9085. Гібадулліна Н. Г. Теорія наукової освіти в педагогічній спадщині С. І. 

Гессена (1887—1950 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гібадулліна Наталія Георгіїв-

на ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. 

навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (Автоном. Республіка Крим), 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0097 А] УДК 37.017:001 

9086. Данченко О. М. Соціально-педагогічна підтримка безробітної молоді у 

Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 

"Соц. педагогіка" / Данченко Олена Миколаївна ; Ін-т пробл. виховання НАПН Ук-

раїни. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0140 А]

 УДК 37.013.42-053.6-057.19(430) 

9087. Дідух І. Я. Виховна теорія і практика українського скаутського руху на 

західноукраїнських землях у 1910-х — 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педаго-

гіки" / Дідух Ірина Ярославівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Тернопіль, 2013. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2133 А] 

 УДК 37.013:329.78](477.8)"191/193" 

9088. Дроботенко М. О. Релігійні смисли у стратегіях сучасного виховання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.10 "Філо-
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софія освіти" / Дроботенко Мар'яна Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3468 А]

 УДК 37.014.52 

9089. Дудник І. О. Формування у підлітків готовності до вольових напружень 

у процесі занять фізичною культурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Дудник Інна Олександ-

рівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького]. — К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-0163 А] УДК 37.015.312:796.011.3 

9090. Зимомря М. М. Естетичне виховання молоді засобами народних промис-
лів Закарпаття (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Зимомря Мирослава 

Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Дрогобиц. держ. 

пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2013-1215 А] УДК 37.015.31:745](477.87)"1919/1939" 

9091. Ігнатенко К. В. Соціально-педагогічні умови підготовки прийомних бать-

ків до виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педаго-
гіка" / Ігнатенко Катерина Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. 

пед. ун-т", [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Слов'янськ (Донец. 

обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-3157 А]

 УДК 37.013.42:316.614.5-058.855 

9092. Касютін Ю. С. Педагогічні погляди В. М. Бехтерєва (1857—1927 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-

гогіка та історія педагогіки" / Касютін Юрій Сергійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. 

С. Сковороди. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-2230 А] УДК 37.013(477) 
9093. Клим М. І. Сімейне виховання в педагогічній думці Німеччини (1895—

1933 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Клим Мар'яна Ігорівна ; Дрогобиц. держ. пед. 

ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-2803 А] УДК 37.018.1(430)"1895/1933" 
9094. Клясен Н. Л. Розвиток комунікативних здібностей учителів гуманітар-

ного профілю в системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Клясен 

Наталія Леонідівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти" НАПН 
України]. — Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2013-0231 А] УДК 37.091.12.011.3-051:7/9:378.046 

9095. Ковальчук Л. І. Організація навчального процесу в структурі педологіч-

ної науки (кінець ХІХ століття — 1936 рік) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ковальчук 

Людмила Ігорівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка]. — Хмельницький, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-0238 А] УДК 37.091.2(477)"189/193" 

9096. Костенко С. Е. Педагогічні умови формування моральної поведінки 
підлітків у сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Костенко Сусанна Едуардівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1527 А] УДК 37.013.42 
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9097. Красюк І. О. Художня освіта на Лівобережній Україні другої половини 

ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Красюк Ірина Олександрів-

на ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [ДВНЗ "Криворіз. нац. 

ун-т"]. — Кіровоград, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 130 пр. — 

[2013-0708 А] УДК 37.014:7.01](477.5)"18/19" 

9098. Ларіна Т. В. Професійний розвиток вчителів у американських асоціаціях 

освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія та методика проф. освіти" / Ларіна Тетяна Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — 

К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2013-2177 А]

 УДК 37.091.12:005.963](73) 

9099. Липецький О. П. Формування пізнавальної самостійності підлітків у на-

уково-технічних гуртках позашкільних навчальних закладів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихован-

ня" / Липецький Олександр Петрович ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 

2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2624 А]

 УДК 37.091.33:62 

9100. Макаренко А. В. Соціально-педагогічна профілактика девіацій соціаль-

ного здоров'я учнів загальноосвітньої школи-інтернату : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Макаренко Андрій 

Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. 

обл.), 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3235 А]

 УДК 37.013.42:373.018.32 

9101. Манохіна І. В. Формування у майбутніх соціальних педагогів готовності 

до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педа-

гогіка" / Манохіна Ірина Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-

т", [Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2013. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3545 А] 

 УДК 37.013.42 

9102. Михайліченко Ю. В. Соціально-педагогічна профілактика жорстокого 

поводження з дітьми в сім'ї у Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Михайліченко Юлія Воло-

димирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0362 А] 

 УДК 37.013.42:364.63-027.553-053.2](410) 

9103. Москаленко О. М. Ідея гармонійного виховання дитини в концепції фі-

лантропізму (кінець ХVІІІ — перша третина ХІХ століття) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педаго-

гіки" / Москаленко Олена Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-1743 А] УДК 37.015.31(430)"17/18" 

9104. Овчаренко О. В. Тенденції розвитку єврейської освіти в Україні (кінець 

ХІХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Овчаренко Олена Ва-

димівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Респуб-
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лік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — Ялта (Автоном. Республіка Крим), 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0393 А] 

 УДК 37.013(477)(=411.16)"188/200" 

9105. Передерій О. Л. Розвиток емоційно-оцінної складової Я-концепції учнів 

вальдорфської школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Передерій Ольга Леонідівна ; Кла-

сич. приват. ун-т, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. — Запоріжжя, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 150 пр. — [2013-3286 А] 

 УДК 37.04 

9106. Петровська К. В. Формування суспільно-нормативної поведінки учнів-

ської молоді в творчих неформальних об'єднаннях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Петровська Катерина 

Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Бердян. держ. 

пед. ун-т]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(32 назви). — 100 пр. — [2013-3290 А] УДК 37.013.42 

9107. Поліщук С. В. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розви-

ток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Поліщук Світлана Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-2715 А] УДК 37.013(477)(091) 

9108. Поп О. І. Організація соціального виховання підлітків на Закарпатті у 

20—30-і роки ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Поп Олена Іванівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-3302 А] УДК 37.013.42(477.87)"19" 

9109. Приходько А. Ф. Формування професійної готовності майбутніх со-

ціальних працівників до надання клієнтам соціально-економічних послуг : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Приходько Аліна Федорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2013-1176 А] 

 УДК 37.091.12 

9110. Пунгіна О. А. Розвиток художньої освіти Півдня України (друга полови-

на ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пунгіна Ольга Анато-

ліївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3307 А] 

 УДК 37.013:7.07](477.7)"18/19" 

9111. Семікін М. О. Людиномірність сучасного етнопедагогічного знання: 

філософсько-освітній аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. 

наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Семікін Михайло Олександрович ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2013-0491 А]

 УДК 37.013.73 

9112. Скорик Б. С. Просвітницькі ідеї та навчально-виховна діяльність право-

славних чернечих монастирів Центральної України (кінець ХVII—XVIII століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педа-

гогіка та історія педагогіки" / Скорик Богдана Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук Ук-
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раїни, Ін-т вищ. освіти, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2836 А] 

 УДК 37.091.2:271.2-788](477.4)"16/17" 

9113. Сторонська О. С. Педагогічна спадщина М. Монтессорі у дослідженнях 

вітчизняних і зарубіжних вчених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Сторонська Оксана 

Степанівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1808 А] 

 УДК 37.013 

9114. Сьомкіна І. С. Організаційно-педагогічні умови роботи з неблагополуч-

ними сім'ями Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сьомкіна 

Інна Сергіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Лу-

ган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-0999 А] 

 УДК 37.013.42:364-78 

9115. Тарасенко Н. В. Формування здорового способу життя підлітків засоба-

ми соціальної вуличної роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Тарасенко Неллі Вікторівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Сло-

в'янськ (Донец. обл.), 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. 

— [2013-3617 А] УДК 37.013.42 

9116. Тичинська Н. Р. Формування особистості у педагогічній спадщині М. І. Пи-

рогова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Тичинська Наталія Романівна ; Дрогобиц. держ. 

пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1816 А] УДК 37.015.311 

9117. Тіняков А. О. Виховання моральних якостей учнів спеціалізованих нав-

чальних закладів спортивного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Тіняков Артем 

Олександрович ; Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-1268 А] УДК 37.017:796 

9118. Ткач Г. В. Відображення передового педагогічного досвіду засобами ма-

сової комунікації (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ткач 

Ганна Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Донбас. держ. пед. ун-т]. 

— Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3373 А] 

 УДК 37.013.018 

9119. Тринус О. В. Ідеї розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій 

спадщині О. Музиченка (1875—1937 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Тринус Оле-

на Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. 

— К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2080 А] 

 УДК 37.091.4(477)(092) 

9120. Тягур В. М. Розвиток професійної художньо-промислової освіти в Ні-

меччині (перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Тягур Василь Михайлович ; 
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Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. 

— К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1087 А]

 УДК 37:745/749](430)"19" 

9121. Фатєєва К. В. Система виховання в сім'ї Нікітіних в контексті проблем 

педагогічної науки і практики (70-ті — 80-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Фатєєва Катерина Володимирівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Во-

лодимира Винниченка, [Херсон. держ. ун-т]. — Кіровоград, 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1824 А] УДК 37.018.1.013 

9122. Шуба В. В. Педагогічні умови організації процесу самовиховання 

спортсменів-паралімпійців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Шуба Вікторія Вікторівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-0630 А] УДК 37.04:796.032-056.26 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

9123. Бугрій В. С. Розвиток системи шкільного краєзнавства в Україні (друга 

половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бугрій Володимир 

Станіславович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка]. — Луганськ, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — 

100 пр. — [2013-0060 А] УДК 373.016:908](477)"19/20" 

9124. Васьков Ю. В. Теоретичні і методичні засади навчання фізичної культу-

ри учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Васьков Юрій Вадимович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(54 назви). — 100 пр. — [2013-2655 А] УДК 373.016:796.011.3 

9125. Чернишов Д. О. Теорія і технологія виховної діяльності сучасного за-

гальноосвітнього навчального закладу : (регіон. вимір) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Чер-

нишов Дмитро Олексійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донец. 

нац. ун-т]. — Луганськ, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (33 назви). — 100 пр. — 

[2013-2375 А] УДК 373.013 

На ступінь кандидата 

9126. Глоба Т. М. Система виховання моральних цінностей учнів у школах 

Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія та методика виховання" / Глоба Тетяна Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Луганськ, 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2216 А] УДК 373.013(44) 

9127. Гордієнко І. В. Метод аналогії у вивченні шкільного курсу стереометрії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Гордієнко Ірина Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова, [Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-0672 А] УДК 373.016:514.113 

9128. Житомирська Т. М. Полікультурне виховання учнів у загальноосвітніх 

закладах українського Подунав'я (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Житомирська Тетяна Михайлівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Во-

лодимира Винниченка, [Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т]. — Кіровоград, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3737 А] 

 УДК 373.015.31:008](477.7)"19" 

9129. Карпенко М. І. Проблема формування культури здоров'я школярів у пе-

дагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Карпенко 

Марина Ігорівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2680 А] 

 УДК 373.091.4:613.955 

9130. Кокоріна Л. В. Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноос-

вітніх школах Іспанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кокоріна Людмила Володимирівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. 

пед. ун-т"]. — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-2163 А] УДК 373.091.212.3(460) 

9131. Лаухіна І. С. Релігієзнавчий компонент змісту загальної середньої освіти 

Франції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лаухіна Інна Станіславівна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т педагогіки, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0714 А] 

 УДК 373.014.523(44) 

9132. Магдач З. Т. Розвиток системи управління шкільною освітою в Канаді : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. пе-

дагогіка та історія педагогіки" / Магдач Зоряна Тарасівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. 

ун-т "Львів. політехніка"]. — Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-0327 А] УДК 373.013(71) 

9133. Мехеда А. М. Розвиток природоохоронного руху учнівської молоді в за-

гальноосвітніх навчальних закладах України у другій половині ХХ століття : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка 

та історія педагогіки" / Мехеда Аліна Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 140 пр. — [2013-0732 А] УДК 373.091.33:502.13](477)"1946/2000" 

9134. Мішак В. М. Релігійна освіта учнів у середніх загальноосвітніх закладах 

Австрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Мішак Валентина Михайлівна ; Кіровоград. 

держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. — 

Кіровоград, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 130 пр. — [2013-3554 А]

 УДК 373.014.523(436) 

9135. Нехомяж О. С. Формування країнознавчої компетенції учнів у процесі 

навчання географії в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Нехомяж Оксана Сер-

гіївна ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3560 А] УДК 373.015.31:911 

9136. Олійник Ю. О. Розвиток економічних знань учнів у вітчизняних нав-

чальних закладах (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
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педагогіки" / Олійник Юлія Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковоро-

ди. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0396 А]

 УДК 373.016:33](477)"185/190" 

9137. Пігіда В. М. Взаємодія соціальних служб та загальноосвітніх навчальних 

закладів у здійсненні соціально-педагогічної підтримки дітей трудових мігрантів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педа-

гогіка" / Пігіда Віра Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", 

[Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1060 А] 

 УДК 373.013.42:364-787.7-054.7 

9138. Рижкова С. В. Виховання почуття любові до людини у підлітків у нав-

чально-виховному процесі основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Рижкова Світлана 

Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3313 А] 

 УДК 373.015.311 

9139. Тіхонова Н. Г. Взаємозв'язок школи, сім'ї і громадськості у вихованні 

учнів (1945—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Тіхонова Наталія Георгіївна ; 

Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0553 А] 

 УДК 373.064.1(477)"1945/1991" 

9140. Уварова С. Г. Самореалізація творчої особистості учня у художньо-

естетичному напрямі позашкільної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Уварова Світлана 

Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2469 А] УДК 373.091.33:7.011 

9141. Чичук В. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до вико-

ристання мультимедійних технологій у Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Чичук Ва-

дим Миколайович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2013-1944 А] 

 УДК 373.011.3-051:004](438) 

9142. Шевчук О. М. Організація і зміст навчально-виховного процесу Колегії 

Павла Галагана (1871—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шевчук Оксана Мико-

лаївна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — 

К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-3013 А] УДК 373.091.2(477-25)"1971/1920" 

9143. Яцишин Р. М. Естетичне виховання підлітків засобами образотворчого 

мистецтва у середніх загальноосвітніх навчальних закладах України (друга половина 

ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Яцишин Роман Михайлович ; Хмельниц. нац. 

ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Хмель-

ницький, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0839 А]

 УДК 373.036:7](477)"19" 
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373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь доктора 

9144. Зайцева Л. І. Теоретико-методичні засади науково-практичного оволо-

діння старшими дошкільниками об'єктами природно-предметного довкілля : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. пе-

дагогіка" / Зайцева Лариса Іванівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 

2013. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (32 назви). — 100 пр. — [2013-1782 А] 

 УДК 373.2.016:57.081.1 

9145. Пономаренко Т. О. Теорія і методика формування управлінської куль-

тури керівників дошкільної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Пономаренко Тетяна Олек-

сандрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 

44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 37—40. — 100 пр. — [2013-2048 А] 

 УДК 373.2.091.113:005.73 

9146. Трифонова О. С. Теоретико-методичні засади формування мовленнєвої 

особистості дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Трифонова 

Олена Сергіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 

Одеса, 2013. — 44 с. — Бібліогр.: с. 34—40 (50 назв). — 100 пр. — [2013-3800 А]

 УДК 373.2.016:811.161.2 

На ступінь кандидата 

9147. Венгловська О. А. Розвиток дошкільної освіти на Київщині (друга поло-

вина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Венгловська Оле-

на Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3433 А] УДК 373.2(477.41)"19/20" 

9148. Лугіна О. В. Розвиток дошкільної освіти в Польщі (середина ХХ — по-

чаток ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лугіна Олена Віталіївна ; Черкас. 

нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0320 А] УДК 373.2(475)"19/20" 

9149. Мащенко К. С. Фінансове забезпечення дошкільних навчальних закла-

дів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Мащенко Катерина Станіславівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1052 А] УДК 373.2.014.543 

9150. Паніна В. В. Виховання самостійності у дітей третього року життя в 

умовах дитячого будинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Паніна Вікторія Василівна ; Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1059 А] УДК 373.2.018.3.015.311 

9151. Стаєнна О. О. Виховання громадянських якостей у дітей старшого до-

шкільного віку на традиціях рідного краю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Стаєнна Олена Олександрівна ; 

Ін-т пробл. виховання НАПН України, [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. 

— К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-

2592 А] УДК 373.2.017.4:392 



   

 
174 

373.3 Початкова школа 

На ступінь доктора 

9152. Стрілець С. І. Теоретико-методичні засади підготовки вчителів почат-

кової школи засобами інноваційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Стрілець 

Світлана Іванівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокори-

стування України, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2013. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (33 назви). — 100 пр. — [2013-0529 А] 

 УДК 373.3-011.3-051 

На ступінь кандидата 

9153. Асанова З. Р. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопе-

дагогіки кримськотатарського народу : (на матеріалі шкіл АРК) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-

вання" / Асанова Зарема Різаївна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Республік. 

вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0645 А] УДК 373.3.015.31:39(=512.19) 

9154. Бабюк Т. Й. Наступність у вихованні здорового способу життя старших 

дошкільників та молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бабюк Тетяна Йосипів-

на ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2013-0647 А] УДК 373.3.015.31:614 

9155. Безух Ю. С. Полікультурна освіта учнів початкової школи у США : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та 

методика виховання" / Безух Юлія Сергіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичи-

ни, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2092 А] 

 УДК 373.3.015.31:008](73) 

9156. Бузні В. О. Розвиток організаційної культури праці учителів початкової 

школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія та методика проф. освіти" / Бузні Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки, 

молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. 

гуманіт ун-т". — Ялта (Автоном. Республіка Крим), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0063 А] УДК 373.3.09-051 

9157. Бура Л. В. Профілактика і корекція шкільної дезадаптації учнів молод-

ших класів у процесі переходу до основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бура Людми-

ла Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Республік. вищ. навч. закл. 

"Крим. гуманіт. ун-т"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2013-1573 А] УДК 373.3.015.3 

9158. Ганжа М. В. Педагогічні умови естетичного виховання молодших шко-

лярів засобами дизайну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Ганжа Микола Васильович ; Ін-т 

пробл. виховання НАПН України, [Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2013. — 19 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1498 А] 

 УДК 373.3.015.31:7.12 

9159. Жорняк Б. Є. Методичні засади формування творчої активності молод-

ших школярів засобами колективної музичної діяльності : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Жор-

няк Богдана Євгеніївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Луц. ін-т розв. люди-

ни ун-ту "Україна"]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-1027 А] УДК 373.3.016:78 

9160. Заря Л. О. Методика формування у молодших школярів інтересу до му-

зики з використанням мультимедійних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Заря Лари-

са Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1147 А] 

 УДК 373.3.015.311:78 

9161. Казачінер О. С. Варіативність організаційних форм навчання іноземних 

мов молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Казачінер Олена Семенівна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2013-0207 А] УДК 373.3.016:81'243 

9162. Кінаш Ю. М. Розвиток умінь будувати висловлювання різних типів у 

молодших школярів у процесі конструктивно-художньої діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Кінаш Юлія Михайлівна ; Херсон. держ. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника]. — Херсон, 2013. — 20 с. : табл., схема. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). 

— 100 пр. — [2013-3500 А] УДК 373.3.015.311 

9163. Копосов П. Г. Розвиток мовлення учнів 1—2 класів у навчально-ігровій 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Копосов Павло Германович ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3511 А] 

 УДК 373.3.016:811.161.2-028.31 

9164. Лазарєва К. С. Формування у молодших школярів умінь ставити запи-

тання у процесі оволодіння описовими знаннями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Лазарєва Катерина Сер-

гіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2695 А] УДК 373.3.016 

9165. Латиш Н. М. Особливості конструктивного мислення молодших школя-

рів в процесі розв'язання творчих геометричних задач : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Латиш 

Наталія Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. 

— К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-0298 А]

 УДК 373.3.013.77:514 

9166. Мірошник І. В. Методика формування англомовної граматичної компе-

тенції в учнів початкової загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мірошник 

Ірина Василівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2970 А] УДК 373.3.016:811.111 

9167. Павлова Н. А. Формування життєвих цінностей молодшого школяра в 

процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Павлова Наталія Анатоліїв-

на ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2271 А] УДК 373.3.015.31:796 
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9168. Поп'юк М. В. Реформування початкової освіти в державах Вишеград-

ської четвірки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Поп'юк Микола Васильович ; Терно-

піл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-

ника]. — Тернопіль, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-2980 А] УДК 373.3.014.3(4-191.2) 

9169. Харькова Є. Д. Педагогічна діагностика як засіб оптимізації самостійної 

навчальної діяльності молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.09 "Теорія навчання" / Харькова Євдокія Дмитрівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. 

— Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2743 А]

 УДК 373.3.026.041 

9170. Шпиталевська Г. Р. Підготовка майбутніх учителів початкових класів 

до формування у молодших школярів загальнокультурної компетентності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Шпиталевська Галина Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та 

спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". 

— Ялта (Автоном. Республіка Крим), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-0627 А] УДК 373.3.015.31 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

9171. Семеновська Л. А. Теорія і практика реалізації ідеї політехнізму в шкі-

льній освіті України (ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед.наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Семеновська Ла-

риса Аполлінаріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Полтав. держ. пед. 

ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Х., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (61 назва). — 

100 пр. — [2013-1407 А] УДК 373.5.091.33-027.22:62](477)"19" 

9172. Федорченко Т. Є. Соціально-педагогічні засади профілактики девіантної 

поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Федорченко 

Тетяна Євгенівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Ін-т пробл. 

виховання, Нац. акад. пед. наук України]. — Луганськ, 2013. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 38—42 (63 назви). — 100 пр. — [2013-2350 А] 

 УДК 373.5.013.42:316.454.3 

9173. Швай Р.-М. І. Розвиток креативності учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів у процесі навчання фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Швай Роксоляна-Марія 

Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (52 назви). — 100 пр. — [2013-3010 А] УДК 373.5.016:53 

На ступінь кандидата 

9174. Бескорса О. С. Формування стилю навчальної діяльності старшоклас-

ників загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Бескорса Олена Сергіївна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Х., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3053 А]

 УДК 373.5.091.21 
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9175. Бутурлим Т. І. Формування гендерної культури старшокласників у про-

цесі вивчення української літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Бутурлим Тетяна 

Іванівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Го-

голя]. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — 

[2013-2610 А] УДК 373.5.016:821.161.2.09]:316.346.2 

9176. Васильєва Д. В. Методика навчання математики учнів 5—6 класів з ви-

користанням мультимедійної дошки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Васильєва Дарина Воло-

димирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. 

наук України]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (24 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1845 А] 

 УДК 373.5.016:51]:004.032.6 

9177. Васько О. О. Дидактичні засади формування змісту і реалізації курсів за 

вибором у класах фізико-математичного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Васько Ольга Олександ-

рівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-

каренка]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2013-0657 А] УДК 373.5.026:[53+51] 

9178. Воробйова А. В. Формування риторичних умінь учнів основної школи на 

уроках російської мови як мови навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Воробйова Алла 

Вікторівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл., схема. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3096 А] УДК 373.5.016:811.161.1 

9179. Горлова А. В. Особливості виховання підлітка у кризовий період його 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія та методика виховання" / Горлова Анастасія Василівна ; Ін-т пробл. вихован-

ня НАПН України, [Херсон. держ. ун-т]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3113 А] УДК 373.5.015.311-053.6 

9180. Заєць В. Г. Лінгвометодичні засади навчання української мови учнів 

8—9-х класів з поглибленим вивченням на текстовій основі міжпредметного змісту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Заєць Валентина Григорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. 

— К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-3143 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

9181. Казачкова Н. О. Методика використання нестандартного обладнання в 

навчальному фізичному експерименті основної школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ка-

зачкова Наталія Олександрівна ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-2873 А] УДК 373.5.091.64:53 

9182. Калінська А. В. Формування у старшокласників готовності до вибору 

професій сфери економіки та підприємництва в умовах профільного навчання : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та мето-

дика виховання" / Калінська Алла Володимирівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН 

України, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2422 А] УДК 373.5.042:33 
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9183. Карп С. І. Формування готовності учнів ліцею до вибору професій у 

сфері менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Карп Сергій Іванович ; Уман. держ. пед. 

ун-т ім. Павла Тичини, [Ін-т педагогіки, Нац. акад. пед. наук України]. — Умань 

(Черкас. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-0894 А] УДК 373.5.015.3:331.548 

9184. Кирильчук О. Б. Виховання риторичної культури старшокласників у 

процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кириль-

чук Оксана Борисівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Полтав. держ. пед. 

ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Умань (Черкас. обл. ), 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2013-2157 А] 

 УДК 373.5.091.2 

9185. Кирмач Г. А. Виховання у старшокласників цінності іншої людини в по-

заурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кирмач Галина Анатоліївна ; Ін-т 

пробл. виховання НАПН України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-0221 А] УДК 373.5.015.31:17.022.1 

9186. Козир М. В. Формування в учнів 5—7 класів умінь доводити в процесі 

застосування групи дискусійних методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Козир Маргарита 

Валентинівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2013-3183 А] УДК 373.5.016.091.32:811.161.2 

9187. Комогорова М. І. Педагогічне забезпечення міцності знань з предметів 

гуманітарного циклу у процесі навчання учнів основної школи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Комого-

рова Марина Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2013-2534 А] 

 УДК 373.5.016:7/9 

9188. Копилець Є. В. Виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків у 

процесі вивчення загальної географії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Копилець Євгеній Вік-

торович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка]. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (39 назв). — 100 пр. — [2013-3190 А] УДК 373.5.015.31:502:911 

9189. Косенчук О. Г. Соціально-педагогічні умови формування лідерських 

якостей старшокласників у діяльності учнівського самоврядування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Косенчук 

Ольга Геннадіївна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1694 А] 

 УДК 373.5.035:316.46 

9190. Кравченко З. І. Методика навчання алгебри і початків аналізу за дворів-

невим підручником : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кравченко Зоя Іванівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2013-3199 А] УДК 373.5.016:51 

9191. Ливацький О. В. Виховання фізичних якостей учнів основної школи в 

умовах допрофільної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
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наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Ливацький Олександр Васи-

льович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1360 А] УДК 373.5.015.31:796 
9192. Муніч Н. В. Формування ландшафтознавчих понять у шкільній геогра-

фічній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
"Теорія та методика навчання" / Муніч Нелла Володимирівна ; Ін-т педагогіки Нац. 
акад. пед. наук України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3260 А] УДК 373.5.016:91 

9193. Перхайло Н. А. Формування текстотворчої компетентності старшоклас-
ників у процесі профільного навчання української мови : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Перхайло Неля Антонівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Переяслав-
Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — [2013-2978 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

9194. Роденкова О. Д. Розвиток співацького голосу учнів шкіл мистецтв у му-
таційний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Роденкова Олена Дмитрівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2013. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-1635 А] 

 УДК 373.5:784.9.071.5 
9195. Самонова О. І. Формування стилістичних умінь учнів 5—8 класів у про-

цесі вивчення словосполучення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Самонова Олена Ігорівна ; 
Херсон. держ. ун-т, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Херсон, 2013. — 
24 с. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2013-3599 А]
 УДК 373.5.016:811.161.2 

9196. Свєтлова О. Д. Фізіолого-гігієнічна оцінка організації фізичного вихо-
вання дітей із порушеннями в стані здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Свєтлова Олена 
Дмитрівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. 
— [2013-2910 А] УДК 373.5.091.2:796]-056.24 

9197. Тарасевіч Я. Ю. Методика навчання риторики в старших класах профіль-
ної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
"Теорія та методика навчання" / Тарасевіч Яна Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грін-
ченка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — К., 2013. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3364 А] 

 УДК 373.5.016:811.161.2 
9198. Федій О. А. Формування у старшокласників демографічних понять у 

процесі навчання економічної і соціальної географії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Федій 
Олександр Анатолійович ; Ін-т педагогіки, Нац. акад. пед. наук України. — К., 2013. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2013-1935 А] 

 УДК 373.5.016:911.3:[33+30 
9199. Федун Л. М. Формування у старшокласників професійних домагань у 

процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Федун 
Лариса Миколаївна ; Ін-т пробл. виховання, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-
ченка]. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2013-3629 А] УДК 373.5.091.212.3 
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9200. Федчишин О. М. Особливості реалізації експериментального методу 

навчання фізики в класах гуманітарного спрямування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Фед-

чишин Ольга Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2013-2995 А] УДК 373.5.016:53 

9201. Черниш Н. В. Особистісно-орієнтоване вивчення лірики на уроках 

української літератури в 5—7 класах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Черниш Наталія Воло-

димирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-2374 А] 

 УДК 373.5.016:821.161.2-1.09 

9202. Шиліна Н. В. Формування географічних понять засобами інтерактивних 

технологій в учнів старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шиліна Наталія Воло-

димирівна ; Ін-т педагогіки, Нац. акад. пед. наук України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2388 А] УДК 373.5.016:91 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта.  

Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

9203. Гаврилова О. В. Формування самоконтролю старших підлітків у скаут-

ських об'єднаннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Гаврилова Олена Вікторівна ; Уман. держ. 

пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Ін-т пробл. виховання, Нац. акад. пед. наук України]. — 

Умань (Черкас. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-3443 А] УДК 374.015.31:329.78-053.67 

9204. Давидюк Н. Ю. Розвиток професійної компетентності методистів поза-

шкільних навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Давидюк Наталія Юріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. 

закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-0138 А] УДК 374.091.12.046:005.336.2 

9205. Комнатний С. О. Методика організації самостійної роботи учнів у нау-

ково-технічних гуртках позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ком-

натний Сергій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2013-2425 А] 

 УДК 374.091.322 

9206. Мартіросян О. І. Організаційно-педагогічні засади розвитку освіти до-

рослих в Україні (20—50-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Мар-

тіросян Олена Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти до-

рослих. — К., 2013. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2966 А]

 УДК 374.7(477)"1920/1959" 

9207. Муромець В. Г. Формування у підлітків готовності до взаєморозуміння в 

позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Муромець Вікторія 

Григорівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0985 А] 

 УДК 374.091:159.922.27-053.6 

9208. Сергієнко С. М. Виховання культури дозвілля підлітків у позаурочній та 

позашкільній діяльності засобами педагогічної анімації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 

Сергієнко Світлана Михайлівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України, [Бердян. 

держ. пед. ун-т]. — К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-1074 А] УДК 379.81-053.6 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  

Спеціальні школи 

На ступінь доктора 

9209. Бочарова О. А. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих школярів 

у Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бочарова Олена Анатоліївна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — 

Луганськ, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (50 назв). — 100 пр. — [2013-1323 А]

 УДК 376-056.45(438) 

На ступінь кандидата 

9210. Дмітрієва О. І. Формування правосвідомості старшокласників зі зниже-

ним слухом в позаурочний час : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Дмітрієва Оксана Іванівна ; Ін-т спец. 

педагогіки НАПН України, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — К., 

2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1998 А]

 УДК 376-056.263:34 

9211. Лапін А. В. Формування загальнотрудових умінь у молодших школярів 

зі складними порушеннями психофізичного розвитку : (у процесі труд. навчання) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 

педагогіка" / Лапін Андрій Володимирович ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — 

К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3217 А]

 УДК 376.091.33-027.22-056.262-056.36 

9212. Литвиненко В. А. Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення 

мовлення засобами артпедагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Литвиненко Віталіна Анатоліївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — 

[2013-2182 А] УДК 376-056.264:7 

9213. Мілевська О. П. Формування розуміння текстів в учнів молодших класів 

із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Мілевська Олена Павлівна ; Ін-т 

спец. педагогіки НАПН України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-2033 А] УДК 376-056.36 

9214. Саранча І. Г. Особливості соціалізації осіб з порушеннями опорно-

рухового апарату в умовах реабілітаційних центрів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Саранча Ірина Гри-
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горівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка]. — К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — 

[2013-2909 А] УДК 376-056.29:364-57 

9215. Швалюк Т. М. Формування складних синтаксичних конструкцій у дітей 

старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Шва-

люк Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 18 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1198 А] 

 УДК 376-056.264-053.4 

9216. Ярмола Н. А. Формування естетичного смаку у розумово відсталих 

учнів 5—10 класів на уроках соціально-побутового орієнтування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Ярмо-

ла Наталія Анатоліївна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1478 А]УДК 376-

056.36:7.011 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь доктора 

9217. Вдовенко І. С. Теоретичні і методичні засади формування конкуренто-

спроможності в процесі підготовки висококваліфікованих 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" / Вдовенко Ігор Станіславович ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—37 (31 назва). — 100 пр. — [2013-0073 А] УДК 377.3 

9218. Єжова О. О. Теоретичні і методичні засади формування ціннісного став-

лення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-

вання" / Єжова Ольга Олександрівна ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 

2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (55 назв). — 100 пр. — [2013-0168 А]

 УДК 377.36.013.42:613 

На ступінь кандидата 

9219. Аль-Соуб Мутасем Абдель Ваххаб Халаф. Технологія удосконалення 

фізичної підготовленості учнів училищ-інтернатів з наслідками церебрального пара-

лічу в процесі занять футболом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Аль-Соуб Мутасем Абдель 

Ваххаб Халаф ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 

2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0643 А]

 УДК 377.048.3.016:796.332 

9220. Бабіна В. В. Формування професійної спрямованості майбутніх еконо-

містів сфери житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бабіна 

Віолетта Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т 

менедж. освіти". — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. 

— [2013-0883 А] УДК 377.091.2:33 

9221. Волощук І. П. Формування професійних ціннісних орієнтацій старшо-

класників в умовах технічного ліцею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Волощук Ірина Петрів-

на ; Ін-т пробл. виховання НАПН України. — К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1015 А] УДК 377.36 

9222. Гордієнко В. П. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх молод-

ших спеціалістів біржової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Гордієнко Валентина 

Павлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 

2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2013-0112 А] УДК 377.8:336.762 

9223. Забабуріна Н. В. Виховання студентів політехнічних коледжів у процесі 

колективної творчої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Забабуріна Наталя Вікторів-

на ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. вищ. навч. закл. "Херсон. 

акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2001 А] УДК 377.36.015.31 

9224. Коваленко Т. О. Формування фахової компетентності майбутніх техніків 

обчислювальних центрів у процесі вивчення спеціальних дисциплін в коледжах 

зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія та методика проф. освіти" / Коваленко Тетяна Олександрівна ; Вінниц. держ. 

пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0236 А] УДК 377.36.016:004 

9225. Котловий С. А. Формування соціального досвіду безконфліктної пове-

дінки в учнів професійного ліцею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Котловий Сергій Анатолійович ; Ін-т 

пробл. виховання НАПН України, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 

2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2428 А] 

 УДК 377.013.42 

9226. Овсієнко Я. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців з виготовлен-

ня художніх керамічних виробів у спеціалізованих загальноосвітніх навчальних за-

кладах художньо-естетичного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Овсієнко Яніна 

Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 

2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 150 пр. — [2013-1381 А] 

 УДК 377:738 

9227. Погребняк С. В. Формування у майбутніх інженерів-педагогів готовнос-

ті до правовиховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Погребняк Сергій Васильович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Глухів. держ. 

пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. — Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1924 А] УДК 377.36:34-051 

9228. Почтовюк С. І. Розвиток критичного мислення студентів технічних ко-

леджів у процесі навчання інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Почтовюк Світлана 

Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19. — 100 пр. — [2013-0442 А] УДК 377.36.015.31:004 

9229. Сергієнко Л. В. Методика формування комунікативної компетентності 

студентів педагогічного коледжу засобами дидактичної гри : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
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Сергієнко Лариса Василівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-1073 А] УДК 377.36.016:811.161.2 

9230. Шутько Т. П. Формування комунікативних якостей майбутніх молод-

ших медичних спеціалістів у професійній підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шутько 

Тетяна Петрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2396 А] УДК 377.3:61 

9231. Якиміва О. О. Формування милосердя як професійної якості студентів 

медичного коледжу в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Якиміва 

Олена Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 19 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1472 А] 

 УДК 377.36:61]:177.72 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

9232. Ажиппо О. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учи-

телів фізичної культури до професійної діяльності у загальноосвітніх навчальних 

закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія та методика проф. освіти" / Ажиппо Олександр Юрійович ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (39 назв). 

— 100 пр. — [2013-0642 А] УДК 378.147:796.011 

9233. Бєлих О. С. Духовні основи формування світогляду студентської молоді : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та 

методика виховання" / Бєлих Олександр Сергійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-

димира Даля. — Луганськ, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (41 назва). — 100 пр. 

— [2013-1322 А] УДК 378.015.31:17 

9234. Воскобойнікова Г. Л. Теоретичні і методичні основи формування меди-

ко-валеологічної компетентності у майбутніх учителів початкової школи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Воскобойнікова Галина Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-

т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 

(52 назви). — 100 пр. — [2013-1328 А] УДК 378.011.3-051:373.3:613 

9235. Горошко Ю. В. Система інформаційного моделювання у підготовці май-

бутніх учителів математики та інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Горошко Юрій Ва-

сильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. 

Шевченка]. — К., 2013. — 35 с. : табл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2013-

0115 А] УДК 378.011.3-051:[51+004 

9236. Грибан Г. П. Методична система фізичного виховання студентів аграр-

них університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Грибан Григорій Петрович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. нац. агроекол. ун-т, М-во аграр. політики і продо-

вольства України]. — К., 2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—38 (75 назв). — 100 пр. — [2013-0121 А] УДК 378.147:796.011.3 
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9237. Демешкант Н. А. Теоретичні і методичні засади екологічної освіти май-

бутніх фахівців аграрної галузі в університетах Польщі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Демешкант Наталія Андріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та 

освіти дорослих. — К., 2013. — 41 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 31—38 

(76 назв). — 100 пр. — [2013-3122 А] УДК 378.147:502](438) 

9238. Євсеєва О. Г. Проектування і організація навчання математики студентів 

вищих технічних навчальних закладів на засадах діяльнісного підходу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-

чання" / Євсеєва Олена Геннадіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

[Донец. нац. техн. ун-т]. — Черкаси, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—37 (77 назв). 

— 100 пр. — [2013-0165 А] УДК 378.016:51 

9239. Єфімова В. М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учите-

лів природничих дисциплін до використання здоров'язбережувальних технологій у 

професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Єфімова Валентина Михайлівна ; 

М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. 

навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Ялта 

(Автоном. Республіка Крим), 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 

(66 назв). — 100 пр. — [2013-2944 А] УДК 378.011.3-051:57.081.1 

9240. Завидівська Н. Н. Теоретико-методичні засади фундаменталізації фіз-

культурно-оздоровчої освіти студентів у процесі здоров'язбережувального навчання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Завидівська Наталія Назарівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (44 назви). — 100 пр. — 

[2013-1214 А] УДК 378.147:796 

9241. Кобилянський О. В. Теоретичні і методичні засади формування компе-

тенцій з безпеки життєдіяльності у майбутніх фахівців економічних спеціальностей у 

вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кобилянський Олександр Воло-

димирович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Вінниц. нац. техн. 

ун-т]. — Вінниця, 2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (76 назв). — 100 пр. 

— [2013-3746 А] УДК 378.147:33 

9242. Козловський Ю. М. Теоретико-методологічні основи моделювання науко-

вої діяльності вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Козловський 

Юрій Михайлович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. 

держ. ун-т безпеки життєдіяльності МНС України]. — Вінниця, 2013. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (50 назв). — 100 пр. — [2013-0244 А] УДК 378:001.893.54 

9243. Коростіянець Т. П. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєк-

торіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія та методика проф. освіти" / Коростіянець Тамара Петрівна ; Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 43 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 35—39 (41 назва). — 100 пр. — [2013-0974 А] УДК 378.011.3-051:5 

9244. Кузьменков С. Г. Теоретико-методичні засади фундаменталізації підго-

товки майбутніх учителів астрономії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кузьменков Сергій Геор-
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гійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Херсон. держ. ун-т]. — К., 2013. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (45 назв). — 100 пр. — [2013-3522 А] 

 УДК 378.147:52 

9245. Ленчук І. Г. Теоретико-методична система навчання евклідової геометрії 

майбутніх учителів на основі конструктивного підходу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лен-

чук Іван Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — 

[2013-0303 А] УДК 378.147:514 

9246. Макаренко Л. Л. Теоретико-методичні засади формування інформацій-

ної культури майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Макаренко Леся 

Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (46 назв). — 100 пр. — [2013-2813 А] УДК 378.011.3-051:62 

9247. Мешко Г. М. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збере-

ження і зміцнення професійного здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Мешко Галина Ми-

хайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (70 назв). — 100 пр. — [2013-0353 А] 

 УДК 378.011.3-051:613.6 

9248. Микитюк С. О. Теоретико-методичні засади ресурсного підходу до 

професійної підготовки майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Микитюк 

Сергій Олександрович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Тернопіль, 2013. — 42 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 33—38 (61 назва). — 100 пр. — [2013-2031 А] УДК 378.011.3-051 

9249. Нестеренко В. В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх 

фахівців дошкільної освіти в системі заочного навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" ; 

13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Нестеренко Вікторія Володимирівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 42 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—39 (48 назв). — 100 пр. — [2013-3713 А] 

 УДК 378.147.018.43:373.2 

9250. Осадченко І. І. Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбут-

ніх учителів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Осадченко Інна Іванівна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т педагогіки, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — К., 2013. 

— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (70 назв). — 100 пр. — [2013-2976 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 
9251. Рамський Ю. С. Методична система формування інформаційної культу-

ри майбутніх вчителів математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Рамський Юрій Савіянович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 56 с. : іл. — Бібліогр.: с. 39—53 
(146 назв). — 100 пр. — [2013-3310 А] УДК 378.016:004:51 

9252. Рашидов С. Ф. Виховання у студентської молоді цінностей громадянсь-

кого суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Рашидов Сейфулла Фейзуллайович ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 
(43 назви). — 100 пр. — [2013-1178 А] УДК 378.035 
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9253. Рижиков В. С. Теоретичні та методологічні основи конструювання 

цільових моделей професійної підготовки майбутніх юристів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Рижиков Вадим Степанович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка", [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Луганськ, 2013. — 40 с. : табл. — Біб-

ліогр.: с. 33—37 (38 назв). — 100 пр. — [2013-3720 А] УДК 378.147:34-051 

9254. Сопівник Р. В. Теоретичні і методичні засади формування лідерських 

якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Сопівник 

Руслан Васильович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. ун-т біоресур-

сів і природокористування України, Кабінет Міністрів України]. — Луганськ, 2013. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (39 назв). — 100 пр. — [2013-2320 А] 

 УДК 378.015.31:316.46 

9255. Торічний О. В. Теоретико-методичні засади формування військово-

спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Торічний Олександр Володимирович ; Держ. прикордон. служ-

ба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницько-

го. — Хмельницький, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 

100 пр. — [2013-0794 А] УДК 378.147:656.13 

9256. Третяк О. С. Теоретико-методичні засади професійної підготовки пер-

соналу установ виконання покарань до проведення соціально-виховної роботи із 

засудженими : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Третяк Олена Станіславівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—41 (49 назв). — 100 пр. — [2013-3625 А] УДК 378.147:343.83 

9257. Чернишова Є. Р. Теорія і практика формування кадрового потенціалу 

навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Чернишова Євгенія Родіонівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих, [Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" НАПН України]. — К., 2013. 

— 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—40 (44 назви). — 100 пр. — [2013-0591 А] 

 УДК 378.091.12.046-021.68:005.95 

9258. Шандрук С. І. Система професійної підготовки вчителів середньої шко-

ли у Сполучених Штатах Америки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шандрук Світлана Іванів-

на ; Класич. приват. ун-т, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. 

— Запоріжжя, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (38 назв). — 150 пр. — [2013-

3657 А] УДК 378.011.3-051:373](73) 

На ступінь кандидата 

9259. Авхутська С. О. Формування полікультурної компетентності майбутніх 

учителів історії у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ав-

хутська Світлана Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Сум. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2081 А] 

 УДК 378.011.3-051:94 
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9260. Алєксєєва Г. М. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів 
до застосування комп'ютерних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Алєксєєва Ганна Миколаївна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (За-
поріз. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 
[2013-3043 А] УДК 378.011.3-051:37.013.42 

9261. Алмазова Т. В. Соціальна адаптація сільської молоді до навчання у 
вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Алмазова Тетяна Володимирівна ; Держ. 
закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3403 А] УДК 378.013.42 

9262. Андріяко Т. Ю. Формування конкурентоспроможності майбутніх юрис-
тів сфери господарської діяльності у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Андріяко Тетяна Юріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 
Черкаси, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-0009 А]
 УДК 378.147:34 

9263. Андрощук І. М. Управління розвитком професійної компетентності вчи-
телів-філологів у міжатестаційний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Андрощук Ірина 
Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. 
освіти". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2013-2201 А] УДК 378.091.12.011.3-051:80 

9264. Армейська Л. В. Розвиток професійної компетентності вчителів мало-
комплектних шкіл у післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Армейська Лю-
бов Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, 
Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Ялта 
(Автоном. Республіка Крим), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2013-2764 А] УДК 378.011.3-051 

9265. Афанасьєва Л. В. Формування професійної компетентності майбутніх 
менеджерів організацій у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 
методика проф. освіти" / Афанасьєва Людмила Василівна ; Кіровоград. держ. пед. 
ун-т ім. Володимира Винниченка, [Нац. авіац. ун-т "Кіровоград. льотна акад."]. — Кі-
ровоград, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2013-1966 А]
 УДК 378.147:005 

9266. Бабинець М. М. Формування вмінь іншомовного ділового спілкування 
майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 
Бабинець Мирослава Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 
[Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2013-2202 А] УДК 378.147:81'243 

9267. Базелюк Н. В. Науково-дослідницька робота майбутніх учителів у сис-
темі магістерських програм університетів Фінляндії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Базелюк 
Наталія Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 
[Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти"]. — К., 2013. — 23 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3047 А] 

 УДК 378.011.3-051:001.89](480) 
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9268. Баніт О. В. Розвиток професійної майстерності викладачів графічного 

дизайну у вищих навчальних закладах мистецького профілю : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Баніт Ольга Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 

освіти дорослих. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-0019 А] УДК 378.091.12:005.963]:76.012 

9269. Батальщикова Е. Ю. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 

гуманітарних дисциплін до застосування інтерактивних технологій навчання у за-

гальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Батальщикова Елліна Юріївна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0024 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.022 

9270. Белявська О. О. Психологічна організація альтернативного навчання 

іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Беляв-

ська Олена Олександрівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0845 А] УДК 

378.147:81'243 

9271. Бец І. О. Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх 

офіцерів-прикордонників у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Бец Ірина Олександрівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. 

Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 

2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3054 А]

 УДК 378.147:355.233 

9272. Білявець С. Я. Формування професійної культури військовослужбовців 

за контрактом в органах охорони державного кордону : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Білявець Сергій Якович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. при-

кордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2013. — 

16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3415 А] 

 УДК 378.147:356.13 

9273. Біницька К. М. Розвиток вищих педагогічних шкіл у Республіці Польща 

(друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Біницька 

Катерина Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка]. — Тернопіль, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). 

— 100 пр. — [2013-3062 А] УДК 378:37](438)"19/20" 

9274. Бобало О. Ю. Розвиток маркетингової діяльності вищих навчальних за-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Бобало Олена Юріївна ; Центр. спілка спожив. т-в 

України, Львів. комерц. акад., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0042 А] 

 УДК 378.014.5 

9275. Боблієнко О. П. Формування поліхудожньої компетентності майбутньо-

го вчителя музики у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Боб-
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лієнко Олена Павлівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Він-

ниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-1126 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

9276. Бобренко Р. В. Формування культурознавчої компетентності майбутніх 

фахівців з видавничої справи і редагування засобами образотворчого мистецтва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Бобренко Ростислав Всеволодович ; ДВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. 

наук України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3065 А] УДК 378.147:655 

9277. Бондар С. П. Підготовка майбутніх учителів світової літератури до 

розвитку читацьких інтересів старшокласників у профільній школі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Бондар Світлана Петрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-

ського. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-1975 А] УДК 378.011.3-051:821(100) 

9278. Бопко І. З. Формування готовності до науково-дослідницької діяльності 

майбутніх магістрів гуманітарного профілю в інформаційному середовищі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Бопко Ігор Зеновійович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-1293 А] УДК 378.22:7/9 

9279. Бордюк О. М. Методичні засади застосування інформаційно-комуніка-

ційних технологій у фаховій підготовці вчителя мистецьких дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Бордюк Олександр Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0054 А]

 УДК 378.016:78 

9280. Борщенко В. В. Формування організаційної культури майбутніх учи-

телів початкової школи у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Борщенко Валерія Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського". — Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-1297 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

9281. Боярська-Хоменко А. В. Становлення та розвиток вищої математичної 

освіти в Україні у ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 

— Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2482 А] 

 УДК 378.147:5](477)"18/19" 

9282. Боярчук Н. К. Формування професійної компетентності майбутніх фа-

хівців економічного профілю у процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Боярчук Надія Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — 

Ялта (Автоном. Республіка Крим), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-2652 А] УДК 378.147:33 



   

 
191 

9283. Бранецька М. С. Педагогічні умови формування етичних взаємовід-

носин студентів політехнічних коледжів у позааудиторній діяльності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-

вання" / Бранецька Марина Сергіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Хер-

сон. держ. ун-т]. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 
(10 назв). — 100 пр. — [2013-3074 А] УДК 378.147:377 

9284. Бугаєвська Ю. В. Формування корпоративної культури майбутніх фа-

хівців автомобільно-дорожньої галузі у процесі професійної підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 
проф. освіти" / Бугаєвська Юлія Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-0059 А] УДК 378.013.32:656.13-051 

9285. Будянська В. А. Формування культури ділового спілкування майбутніх 

фахівців економічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Будянська Вікторія Ана-

толіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", 

[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (32 назви). — 100 пр. — [2013-3426 А] 
 УДК 378.147:81'276.6:33-051 

9286. Буздуган О. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до п-

едагогічної взаємодії з батьками учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Буздуган Олена Ана-
толіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3688 А]

 УДК 378.011.3-051:373.3.064.1 

9287. Бурлаєнко Т. І. Формування економічної компетентності майбутніх ме-

неджерів освіти засобами ігрових форм навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Бур-

лаєнко Тетяна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т 

менедж. освіти". — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 

— [2013-2210 А] УДК 378.091.33:33 
9288. Буртовий С. В. Організаційно-педагогічні умови формування готовності 

вчителів до використання електронних засобів навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Буртовий Сергій Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. 

"Ун-т менедж. освіти". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2013-3081 А] УДК 378.046-021.68:37:004 

9289. Бурцева І. І. Формування у студентської молоді цінностей і особис-

тісних смислів життя у навчально-виховному процесі класичного університету : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та 
методика виховання" / Бурцева Ірина Ігорівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 

— [2013-2105 А] УДК 378.015.31:17 

9290. Вакалюк Т. А. Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку 
логічного мислення старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Вакалюк Тетяна Ана-

толіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-3803 А]

 УДК 378.011.3-051:004 
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9291. Вінніченко Н. В. Методичні засади організації самостійної роботи май-

бутніх економістів у процесі навчання вищої математики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Вінніченко Наталія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 

2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2013-1647 А] 
 УДК 378.147:51 

9292. Віцюк А. А. Розвиток орфографічної компетентності студентів-першо-

курсників філологічних спеціальностей педагогічних університетів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-
ня" / Віцюк Алла Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2013. — 16 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3437 А] 

 УДК 378.147:811.161.2'35 

9293. Вовк Л. В. Формування культури здорового способу життя у студентів 

спеціальної медичної групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Вовк Лариса Вікторівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2212 А] УДК 378.147:614 

9294. Вовк Н. П. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх 
фахівців Державного пожежного нагляду у вищих навчальних закладах МНС Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-

рія та методика проф. освіти" / Вовк Неля Павлівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 
2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-2111 А] УДК 378.147:614.84 

9295. Волинець Ю. О. Формування дослідницьких умінь майбутніх вихова-

телів дошкільних навчальних закладів у фаховій підготовці : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 
освіти" / Волинець Юлія Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3095 А]

 УДК 378.147.015.31:373.2 

9296. Воронова С. В. Підготовка менеджерів освіти до роботи з громадськими 
організаціями в умовах післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Воронова 

Світлана Віталіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". 

— Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-0967 А] УДК 378.046-021.68 
9297. Воротникова І. П. Індивідуалізація професійного розвитку вчителів 

природничо-математичних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних техно-

логій в післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Воротникова Ірина Пав-
лівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-2113 А] 

 УДК 378.011.3-051:5 

9298. Гейлик А. В. Організаційно-педагогічні умови професійного зростання 
майбутніх фахівців з економіки і підприємництва у процесі навчально-практичної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія та методика проф. освіти" / Гейлик Анастасія Вадимівна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-2783 А] УДК 378.147:33-051 
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9299. Герасимчук В. П. Формування графічного компоненту у професійно-

педагогічній підготовці майбутнього вчителя технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гера-

симчук Віктор Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — К., 2013. — 16, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2013-2659 А] 

 УДК 378.016:744 

9300. Голуб Т. П. Організація науково-дослідницької роботи студентів тех-

нічних університетів Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Голуб Тетяна Петрівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Київ. ун-т ім. Бо-

риса Грінченка]. — К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (36 назв). — 100 пр. 

— [2013-1133 А] УДК 378.147:001.89](430) 

9301. Гречановська О. В. Формування культурологічної компетентності в 

майбутніх інженерів засобами інноваційного навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Гречановська Олена Володимирівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2013. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0119 А] 

 УДК 378.147:62 

9302. Гринь Л. О. Педагогічні умови використання вокального мистецтва у 

професійній підготовці актора музично-драматичного театру : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Гринь Лілія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0887 А]

 УДК 378.147:792.5-051 

9303. Грицик Н. В. Формування культурологічної компетенції майбутнього 

вчителя іноземної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Грицик Надія Володимирівна ; 

М-во освіти і науки, молоді та спорту Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. 

навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т", [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — 

Ялта (Автоном. Республіка Крим), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-2939 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

9304. Гружевський В. О. Формування особистісно-орієнтованої мотивації у 

студентів до фізичного виховання з урахуванням рухового досвіду, обумовленого 

регіоном проживання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гружевський Валерій Олексійович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Геть-

мана"]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0129 А]

 УДК 378.147:796.011.3 

9305. Гура В. В. Методика формування музично-теоретичних знань майбутніх 

учителів музики : (на матеріалі укр. пісен. фольклору) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гура 

Вікторія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка]. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 

100 пр. — [2013-1503 А] УДК 378.011.3-051:78 

9306. Гусечко Л. В. Використання модульних технологій у професійній під-

готовці майбутніх кваліфікованих робітників ресторанного сервісу : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Гусечко Лілія Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди", [Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України]. — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-1991 А] УДК 378.147:640.43 

9307. Давидова Ж. В. Педагогічні умови формування духовно-ціннісних орієн-

тацій студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Давидова Жанна Вадимівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Х., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0137 А] 

 УДК 378.015.31:17.022.1 

9308. Денькович І. В. Педагогічні умови моніторингу якості професійної 

підготовки майбутніх бакалаврів безпеки життєдіяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Денькович Іван Васильович ; Вінниц. нац. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 

[Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн., Держ. служба України з надзв. ситуацій]. — 

Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2131 А]

 УДК 378.014.6:614.8 

9309. Дишлева Ю. В. Формування ключових компетентностей у майбутніх 

перекладачів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Дишлева Юлія Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2417 А] УДК 378.147:81'25 

9310. Дмитрів А. Я. Маркетингове забезпечення розвитку вищих навчальних 

закладів на ринку освітніх послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Дмитрів Анна Ярославівна ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Нац. ун-т "Львів. політех-

ніка"]. — Львів, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. 

— [2013-2136 А] УДК 378.014.543 

9311. Добровольська К. В. Педагогічні умови формування професійної само-

свідомості майбутніх фахівців економічного профілю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Добровольська Катерина В'ячеславівна ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Ук-

раїна", [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0856 А] УДК 378.147:33 

9312. Дрєпіна О. Б. Естетичне самовиховання студентів педагогічних універ-

ситетів у процесі колективної музично-виконавської діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-

вання" / Дрєпіна Ольга Борисівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-2666 А] УДК 378.015.311:78 

9313. Дубревський Ю. М. Формування управлінської компетентності майбут-

ніх фахівців фізичного виховання і спорту в процесі професійної підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Дубревський Юрій Михайлович ; Класич. приват. ун-т, [Держ. закл. "Лу-

ган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0889 А] УДК 378.011.3-051:796 
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9314. Ерсьозоглу Р. Формування професійної надійності майбутніх менед-

жерів освіти засобами тренінгових технологій у фаховій підготовці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Ерсьозоглу Рукіє ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2013-3695 А] УДК 378.147:37.07-051 

9315. Єлагіна Н. І. Розвиток творчості майбутніх учителів у навчальних закла-

дах України другої половини ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Єлагіна Наталія Іванівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Тер-

нопіл. нац. екон. ун-т]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2790 А] УДК 378.011.3-051(477)"18/19" 

9316. Єрмолаєва Т. М. Формування естетико-фізичних якостей студентів у 

процесі фізичного виховання класичного університету : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 

Єрмолаєва Тетяна Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луган-

ськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (29 назв). — 100 пр. — [2013-3137 А] УДК 

378.147:796 
9317. Жембровський С. М. Методика організації самостійної роботи з фізич-

ної підготовки офіцерів військового управління оперативно-тактичного рівня : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-

дика навчання" / Жембровський Сергій Миколайович ; Держ. прикордон. служба 
України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, 

[Нац. ун-т оборони України, М-во оборони України]. — Хмельницький, 2013. — 

16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 120 пр. — [2013-1143 А] 

 УДК 378.147:355.233.2:796 

9318. Завітренко Д. Ж. Формування в майбутніх вчителів технологій готов-
ності до професійної орієнтації учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Завітренко Долорес Жораївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винни-

ченка. — Кіровоград, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2013-1028 А] УДК 378.091.12 

9319. Заїка О. Я. Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх педагогів 

засобами концертно-виконавської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Заїка Олена 

Яківна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2571 А] УДК 378.011.3-051:78 

9320. Зайцева К. І. Підготовка майбутніх учителів до розв'язання конфліктів 

засобами акмеологічного тренінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зайцева Катерина 
Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. закл. "Південноукр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0179 А] УДК 378.0103 

9321. Закордонець Н. І. Система професійної підготовки майбутніх фахівців 
сфери туризму в Швейцарії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Закордонець Наталія Іванівна ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-2147 А] 

 УДК 378.147:338.48](494) 
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9322. Зарічанська Н. В. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисцип-

лін до інноваційної педагогічної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зарічанська На-

талія Володимирівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Він-

ниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-1146 А]

 УДК 378.011.3-051:81 

9323. Згурська М. П. Розвиток педагогічної культури молодих викладачів 

електротехнічних дисциплін в умовах технічного університету : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Згурська Марія Павлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3481 А] УДК 378.022:621.3 

9324. Зубченко Л. В. Формування педагогічної творчості майбутніх учителів 

фізичного виховання у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Зубченко Люд-

мила Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0196 А]

 УДК 378.147:796.011.3 

9325. Іваненко Л. О. Методика дистанційного навчання культури здоров'я 

студентів педагогічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Іваненко Людмила Олек-

сандрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1320 А] УДК 378.018.43 

9326. Іванишин Г. Я. Навчання професійно зорієнтованого діалогічного мов-

лення іноземних студентів медичних спеціальностей у процесі вивчення української 

мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Тео-

рія та методика навчання" / Іванишин Галина Ярославівна ; Херсон. держ. ун-т, [При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3486 А] УДК 378.147:811.161.2 

9327. Іванов О. Л. Методика навчання рукопашного бою в системі фізичної 

підготовки майбутніх офіцерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Іванов Олександр Львович ; 

Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України 

ім. Богдана Хмельницького, [Нац. авіац. ун-т]. — Хмельницький, 2013. — 16 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 120 пр. — [2013-2530 А] 

 УДК 378.147:355.233.22 

9328. Кабриль К. В. Формування ціннісних компетентностей майбутнього 

вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Кабриль Катерина Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, 

[Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3491 А] УДК 378.147:78 

9329. Кадубовська С. С. Формування фахових понять з художнього проекту-

вання у майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кадубовська 

Світлана Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 16, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2872 А]

 УДК 378.011.3-051:62 
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9330. Кириленко В. В. Формування інформаційної культури майбутніх учи-

телів-філологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кириленко 

Вадим Валерійович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінни-

ця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-2578 А]
 УДК 378.011.3-051:80 

9331. Кир'ян Т. І. Реалізація педагогічних ідей видатних вітчизняних медиків 

у навчальному процесі вищої школи (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Кир'ян Тетяна Іванівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 120 пр. — [2013-0222 А] 

 УДК 378:61](477)"195" 

9332. Кліщ Г. І. Професійна підготовка лікарів в університетах Австрії : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Кліщ Галина Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 120 пр. — 

[2013-1519 А] УДК 378.147:61](436) 
9333. Коба О. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів 

внутрішніх військ МВС України в процесі вивчення тактико-спеціальних дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Коба Олександр Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, 
Ін-т вищ. освіти, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2013. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3745 А] 

 УДК 378.147:351.743 

9334. Кобзєва І. О. Педагогічні умови формування у студентів економічних 

коледжів мотивації до збереження фізичного здоров'я : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 

Кобзєва Ірина Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Республік. 

вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 110 пр. — [2013-2159 А] УДК 378.094:613 
9335. Ковпак І. О. Педагогічні засади проектування міждисциплінарної техно-

логії навчання у підготовці викладачів педагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ковпак 

Ірина Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2013 А] 
 УДК 378.091.2 

9336. Ковровський І. Г. Підготовка майбутніх учителів до виховання в учнів 

духовно-моральних цінностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ковровський Ігор Григо-
рович ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-0899 А] УДК 378.011.3-051 

9337. Ковтонюк Г. М. Формування професійної готовності майбутніх учителів 
фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності 

школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія та методика проф. освіти" / Ковтонюк Галина Миколаївна ; Вінниц. держ. 

пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3749 А] УДК 378.147:53 
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9338. Коллегаєв М. Ю. Формування готовності бакалаврів з туризму до про-

фесійної діяльності в індустрії активного відпочинку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Кол-

легаєв Михайло Юрійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-2950 А] 

 УДК 378.147:338.48 

9339. Коломієць Л. І. Підготовка вчителя до забезпечення наступності нав-

чання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Коломієць Леся Ігорівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинсь-

кого. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-0248 А] УДК 378.011.3-051:373.2/.3 

9340. Коломієць Т. Д. Формування готовності майбутніх учителів до іннова-

ційної діяльності із застосуванням інформаційних технологій : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Коломієць Тарас Дмитрович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти 

і освіти дорослих, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2013. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2013-3186 А]

 УДК 378.147:004 

9341. Коник О. Г. Підготовка майбутніх фахівців філологічних спеціальностей 

до організації науково-методичної роботи в середній загальноосвітній школі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Коник Оксана Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 

Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т". — 

Ялта (Автоном. Республіка Крим), 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-2951 А] УДК 378.011.3-051:81 

9342. Косова К. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до вико-

ристання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інклюзивного навчан-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія 

та методика навчання" / Косова Катерина Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2013-1853 А]

 УДК 378.011.3-051:373.3 

9343. Костєва Т. Б. Формування інформаційної компетентності магістрантів 

соціальної роботи в університеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Костєва Тетяна Богда-

нівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Хмель-

ницький, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 120 пр. — 

[2013-2020 А] УДК 378.091.2 

9344. Котенко Н. О. Формування готовності до професійної діяльності май-

бутніх техніків галузі зв'язку в процесі навчальних практик : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Котенко Наталія Олексіївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. 

— Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-0262 А] УДК 378.147:62 

9345. Кохановська О. В. Дидактичні умови застосування дистанційної форми 

навчання в процесі фахової підготовки майбутніх економістів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Кохановсь-

ка Олена Вікторівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. 
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вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2882 А]

 УДК 378.018.43.026:33 

9346. Кравченко А. І. Формування комунікативної взаємодії курсантів вищих 

військових навчальних закладів у первинній професійній підготовці : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Кравченко Андрій Іванович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Пол-

тав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0901 А] 

 УДК 378.015.31:355.23 
9347. Крамаренко Т. А. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до викорис-

тання комп'ютерних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Крамаренко Тетяна Анатоліївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-
ка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-2168 А] УДК 378.011.3-051:62:004 

9348. Крамаренко Т. В. Формування культури професійного діалогу майбут-

ніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності засобами інформаційно-кому-
нікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Крамаренко Тетяна Володими-

рівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля]. — Запоріж-

жя, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-0903 А]

 УДК 378.147:658.62:004 
9349. Краснощок А. В. Формування загальнокультурної компетентності май-

бутніх правоохоронців у процесі соціально-гуманітарної підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Краснощок Андрій Валерійович ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини 
"Україна", [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0931 А] 

 УДК 378.147:351.74 

9350. Криворучко І. Я. Розвиток універсальних компетенцій майбутніх офіце-

рів-прикордонників у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Криворучко Ірина Яківна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 

акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельниць-

кий, 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 120 пр. — [2013-2536 А]
 УДК 378.035.7:351.746.1 

9351. Крохмальова О. Г. Формування моральної свідомості у студентів кла-

сичного університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Крохмальова Олена Георгіївна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3203 А] УДК 378.015.31:17.022.1 

9352. Кудіна Т. М. Формування лексичної компетентності української мови в 

іноземних слухачів підготовчих відділень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кудіна Тамара Ми-
колаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2622 А] УДК 378.016:811.161.2 

9353. Куземко Л. В. Підготовка майбутніх вихователів до реалізації індиві-

дуального підходу в роботі з дошкільниками : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
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ня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Куземко Леся 

Валентинівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3207 А] УДК 378.011.3-051:373.2 

9354. Кукса Б. В. Взаємопов'язане навчання монологічного мовлення і письма 

майбутніх учителів англійської мови з використанням мультимедійних засобів : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Кукса Богдана Владиславівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-0285 А] УДК 378.147:811.111 

9355. Куліш Л. А. Методика навчання педагогічного веб-дизайну майбутніх 

учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Куліш Людмила Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 

100 пр. — [2013-3753 А] УДК 378.147:004:62 

9356. Купчишина В. Ч. Організаційно-педагогічні умови культурологічної підго-

товки майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Купчишина Валентина 

Чеславівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби 

України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3525 А] УДК 378.147:356.13 

9357. Кучер А. В. Формування вмінь професійного спілкування студентів еко-

номічного профілю вищого аграрного навчального закладу : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Кучер Анатолій Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. 

"Ун-т менедж. освіти", [Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. 

— [2013-0293 А] УДК 378.147 

9358. Кучеренко Ю. С. Виховання емоційної стійкості у студентів вищих тех-

нічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Кучеренко Юлія Сергіївна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-1537 А] УДК 378.147 

9359. Кучменко О. М. Активізація самостійної роботи студентів педагогічних 

університетів у процесі навчання загальної фізики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кучменко 

Олександр Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—21 (28 назв). — 100 пр. — [2013-3212 А] 

 УДК 378.147.091.33-021.464:53 

9360. Кучук Н. Г. Формування здорового способу життя студентів класичного 

університету із застосуванням інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кучук Ніна 

Георгіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1538 А] УДК 378.4:613:004.9 

9361. Ляо Цайчжи. Формування культури здоров'я у студентів вищих навчаль-

них закладів КНР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ляо Цайчжи ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Х., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1542 А]

 УДК 378.016:613](510) 
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9362. Макогончук Н. В. Формування громадянської компетентності у майбут-

ніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного 

циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія та методика проф. освіти" / Макогончук Наталія Віталіївна ; Держ. прикор-

дон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана 

Хмельницького. — Хмельницький, 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-3236 А] УДК 378.147:356.13 

9363. Марчук А. В. Розвиток вищої освіти у Російській Федерації в контексті 

європейських інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Марчук Алла Во-

лодимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Київ. ун-т ім. Бо-

риса Грінченка]. — Тернопіль, 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-1229 А] УДК 378.013(470+571) 

9364. Медведєва М. О. Особистісно орієнтоване навчання дискретної матема-

тики у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Медведєва Марія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2013-3550 А] УДК 378.147:004:510.6 

9365. Мен Мен. Формування музично-імпровізаційних умінь у майбутніх учи-

телів музики України та Китаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мен Мен ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсько-

го"]. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3812 А]

 УДК 378.011.3-051:78](477+510) 

9366. Мінтій І. С. Формування у студентів педагогічних університетів компе-

тентностей з програмування на основі функціонального підходу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Мінтій Ірина Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2013-1862 А] 

 УДК 378.016:004.43 

9367. Мірошниченко В. М. Розвиток теорії та практики використання ділових 

ігор у професійній підготовці майбутніх учителів в історії вітчизняної педагогічної 

думки (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Мірошниченко 

Віта Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0365 А] 

 УДК 378.011.3-051:94](477)"195" 

9368. Москалюк Н. В. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів 

природничого профілю в процесі вивчення біологічних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Москалюк Наталія Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володи-

мира Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). 

— 100 пр. — [2013-1376 А] УДК 378.147:57 

9369. Мулик К. О. Педагогічні умови розвитку експресивних здібностей май-

бутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін в процесі професійної підго-
товки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Тео-
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рія та методика проф. освіти" / Мулик Катерина Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Держ. закл. "Південноукр. нац. [пед.] ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського"]. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-0375 А] УДК 378.011.3-051:[3+7/9 

9370. Муравська В. А. Формування механізму фінансового забезпечення аг-
рарної вищої освіти та науки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Муравська Віта Анато-

ліївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 
140 пр. — [2013-3761 А] УДК 378.014.543:63](477) 

9371. Мусійчук С. М. Формування самоефективності майбутніх лікарів вете-

ринарної медицини у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Мусійчук Світлана Миколаївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-
горія Сковороди", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Кабінет 

Міністрів України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3813 А] 

 УДК 378.147:61-051 
9372. Мусхаріна Ю. Ю. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури 

до оздоровлення дітей підліткового віку загальноосвітнього навчального закладу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Мусхаріна Юлія Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-0376 А] УДК 378.011.3-051:796 

9373. Ніколайчук Н. М. Педагогічні засади формування професійної мотива-

ції у майбутніх учителів математики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ніколайчук Наталія 
Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-0384 А] 

 УДК 378.011.3-051:51:331.101.3 

9374. Ніколенко Л. М. Формування лідерських якостей особистості у діяль-
ності студентських громадських об'єднань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Ніколенко Людмила Миколаїв-

на ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Дніпропетров. ун-т ім. Альф-

реда Нобеля]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-3562 А] УДК 378.035:316.46]:061.2-057.875 
9375. Нос Л. С. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в 

університетах Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Нос Любов Степанівна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1919 А] УДК 378.011.3-051:373.3](71) 

9376. Овсієнко Ю. І. Диференційоване навчання математики студентів вищих 

навчальних закладів освіти аграрного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Овсієнко Юлія 
Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—19. — 100 пр. — [2013-0743 А] УДК 378.147:51 

9377. Олійник Н. Я. Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи в ди-

тячих оздоровчих таборах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Олійник Надія Ярославівна ; 
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Хмельниц. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Хмель-

ницький, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-0395 А] УДК 378.011.3-051:37.015.31 

9378. Оліфіра Л. М. Розвиток професійної управлінської компетентності 

керівників вищих педагогічних навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації засобами 

навчальних тренінгів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Оліфіра Лариса Миколаївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". — К., 

2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0914 А] 

 УДК 378.091.113:005.963 

9379. Омельченко М. І. Формування соціально-моральної готовності до про-

фесійної діяльності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби у вищих нав-

чальних закладах МНС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Омельченко Микола Іва-

нович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0915 А] 

 УДК 378.015.31:174 

9380. Онофрійчук Л. О. Підготовка майбутніх фахівців дошкільних навчаль-

них закладів до управлінської діяльності у процесі вивчення професійно-орієнто-

ваних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Онофрійчук Лілія Олегівна ; Держ. при-

кордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана 

Хмельницького, [Хмельниц. гуманіт.-пед. акад.]. — Хмельницький, 2013. — 16 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3566 А] 

 УДК 378.147:373.2-051 

9381. Осаульчик О. Б. Формування творчого потенціалу студентів аграрного 

університету в процесі позааудиторної виховної роботи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 

Осаульчик Ольга Борисівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Вінниц. держ. 

пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Умань (Черкас. обл.), 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3276 А] 

 УДК 378.6.015.31:631.4 

9382. Пан На. Методика роботи над виконавською інтерпретацією музичних 

творів у процесі вокальної підготовки педагогів-музикантів України та Китаю : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та мето-

дика навчання" / Пан На ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Пів-

денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3817 А] 

 УДК 378.011.3-051:78](477+510) 

9383. Парфьонова Л. Г. Вибір векторів розвитку національної системи вищої 

освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Де-

мографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Парфьонова Лариса Геннадіїв-

на ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2013-1675 А] УДК 378.014(477) 

9384. Пилипишко Т. М. Формування у майбутніх учителів технологій цінніс-

ного ставлення до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Пилипишко 
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Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Держ. вищ. навч. 

закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-1626 А] УДК 378.011.3-051 

9385. Плотніков Є. О. Формування англомовної рецептивної граматичної 

компетенції у майбутніх учителів з використанням мультимедійних навчальних за-

собів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Плотніков Євген Олександрович ; Київ. нац. лінгв. 

ун-т. — К., 2013. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 140 пр. — 

[2013-3577 А] УДК 378.011.3-051:[811.111:004 

9386. Половенко Л. П. Формування аналітичної компетентності у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Половенко Людмила Петрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницько-

го, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-1628 А] УДК 378.147:330.46 

9387. Полудень Л. І. Формування професійної майстерності дизайнера ін-

тер'єру в умовах університетської освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Полудень Лілія 

Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-1629 А] 

 УДК 378.147:747.012 

9388. Польовик О. В. Соціальна адаптація студентів з особливими потребами 

до навчально-виховного процесу у ВНЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Польовик Ольга Віталіївна ; Ін-т 

пробл. виховання НАПН України. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-1750 А] УДК 378.013.42 

9389. Попов С. В. Педагогічні умови удосконалення спеціальної фізичної 

підготовки майбутніх фахівців кримінальної міліції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Попов 

Сергій Вікторович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Луган. 

держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ України]. — Луганськ, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2050 А] 

 УДК 378.147:796:343.9-051 

9390. Потапова Н. В. Педагогічні умови активізації самостійної діяльності 

майбутніх учителів початкових класів у процесі навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Потапова Наталя 

Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-2716 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

9391. Продан І. В. Формування професійної культури майбутніх дизайнерів 

одягу в процесі самостійної роботи у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Продан Ірина Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-3586 А] УДК 378.015.31:687.016-051 

9392. Проценко І. І. Евристичний діалог у формуванні професійно-творчих 

умінь майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Проценко Ірина Іванів-
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на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-

каренка]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. 

— [2013-3589 А] УДК 378.011.3-051:7/9 

9393. Пучков І. Р. Дидактичні засади структурування програмного забезпе-

чення навчання фізико-математичних дисциплін у педагогічних університетах : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія нав-

чання" / Пучков Ігор Русланович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Держ. 

вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0451 А] УДК 378.091.33:004.9:51 

9394. П'янковська І. В. Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбут-

ніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / П'янковська Інна В'ячеславівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-

кого, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0452 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243](430) 

9395. Ратушинська А. С. Формування самоосвітньої компетентності май-

бутнього вчителя початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ратушинська Ана-

стасія Сергіївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-

ди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2983 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

9396. Ревенко І. В. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до 

художньо-естетичного виховання підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ревенко Ірина 

Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1401 А] УДК 378.011.3-051:7 

9397. Ремізанцева К. О. Розвиток гендерних стереотипів у студентів вищих 

навчальних закладів США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ремізанцева Катерина Олек-

сандрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0460 А] УДК 316.346:378](73) 

9398. Рощупкина О. А. Формування вмінь і навичок самостійної роботи іно-

земних студентів у процесі навчання професійно зорієнтованого читання російською 

мовою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Рощупкина Олена Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т, 

[Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., схема. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-0952 А] УДК 378.016:821.161.1 

9399. Рубель Н. В. Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкуван-

ня в іншомовному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Рубель Наталія Володими-

рівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Львів. наук.-практ. центр 

проф.-техн. освіти НАПН України]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-0470 А] УДК 378.147:504 

9400. Савчук О. П. Педагогічна підтримка особистісної самореалізації май-

бутніх учителів природничих дисциплін у процесі навчання у ВНЗ : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Савчук Олена Петрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинсь-
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кого, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Вінниця, 

2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2013-3776 А] УДК 378.091.21 

9401. Сайфул Дін Абдул Салам Абдул Маджид. Формування міжкультурної 

компетентності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Сайфул Дін Абдул Салам Абдул Маджид ; Держ. закл. "Південноукр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 150 пр. — [2013-1404 А] УДК 378.147:81'25 

9402. Ситникова Ю. В. Формування професійної культури майбутніх менед-

жерів на гендерних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ситникова Юлія Валеріївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-3343 А] УДК 378.147:005-051 

9403. Сіткар Т. В. Методика моніторингу фахових знань майбутніх вчителів 

технологій за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Сіткар Тарас Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0505 А] 

 УДК 378.147:004.41 

9404. Смульська А. В. Формування акмеологічної культури майбутніх право-

знавців у навчально-виховному процесі класичного університету : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихо-

вання" / Смульська Алла Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3350 А]

 УДК 378.147:34-051 

9405. Снісар О. А. Педагогічні умови застосування проблемно-модульної тех-

нології у професійній підготовці молодших медичних спеціалістів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Снісар Олена Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 

Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-1758 А] УДК 378.147:61 

9406. Старосельська Ю. І. Виховання відповідального ставлення до власного 

здоров'я студентів в умовах освітнього простору університету : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика вихован-

ня" / Старосельська Юлія Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1414 А] 

 УДК 378.017:613 

9407. Стахова О. А. Професійно-творчий розвиток майбутнього молодшого 

спеціаліста технічного профілю в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Стахова Олена Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-

ського. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2013-3790 А] УДК 378.014.6:62 

9408. Степанюк К. І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів 

початкової школи у процесі проектної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Степа-

нюк Катерина Іванівна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (31 назва). — 100 пр. — [2013-2990 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

9409. Султанова Н. В. Педагогічні умови формування етичної компетентності 

майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Султанова Наталя Вікторівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Херсон. держ. ун-т]. — Слов'янськ (Донец. 

обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0997 А]

 УДК 378.015.31-051:17 

9410. Тарнавська С. В. Реорганізація та розвиток вищої освіти в УСРР (1920-ті — 

початок 1930-х років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Тарнавська Сніжана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2075 А] УДК 378(477)"192/193" 

9411. Терехова В. І. Підготовка майбутніх перекладачів до міжкультурного 

спілкування у навчально-виховному середовищі педагогічного університету : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Терехова Віра Ігорівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1081 А] УДК 378.147:81'25 

9412. Тимошенко В. В. Формування здорового способу життя студентів педа-

гогічного університету в процесі позааудиторної роботи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 

Тимошенко Володимир Валерійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 

[Донбас. держ. пед. ун-т]. — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-1419 А] УДК 378.017:613 

9413. Токарь Є. Б. Педагогічна діагностика як засіб управління якістю під-

готовки майбутніх пілотів до ведення радіообміну : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Токарь 

Євгенія Борисівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Нац. 

авіац. ун-т "Кіровоград. льотна акад."]. — Кіровоград, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2077 А] УДК 378.147:656.7.052.4 

9414. Толок І. В. Розвиток психолого-педагогічної компетентності майбутніх 

магістрів військового управління в системі післядипломної освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Толок Ігор Вікторович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т оборони Украї-

ни, М-во оборони України]. — Хмельницький, 2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3623 А] УДК 378.147:355.233 

9415. Топчієва І. О. Підготовка майбутніх учителів музики до керівництва ди-

тячими хоровими колективами із застосуванням евристичних методів навчання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Топчієва Ірина Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-2736 А] УДК 378.011.3-051:78 

9416. Торбенко І. О. Формування соціально-професійної позиції майбутніх 

фахівців юридичних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Торбенко Ірина 

Олексіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3798 А]

 УДК 378.015.31:347.96 

9417. Третяк О. В. Методика фізичної підготовки студентів вищих педагогіч-

них навчальних закладів до дій в екстремальних ситуаціях : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Третяк Олена Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2915 А] 

 УДК 378.147:796 

9418. Трофименко В. І. Методична система навчання математики майбутніх 

фахівців авіаційної галузі з використанням інформаційно-комунікаційних техноло-

гій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія 

та методика навчання" / Трофименко Вікторія Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

125 пр. — [2013-2916 А] УДК 378.147:51-37 

9419. Файчук О. Л. Формування валеологічної культури майбутніх соціальних 

працівників у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Файчук 

Олена Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Чорномор. держ. ун-т 

ім. Петра Могили]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-2348 А] УДК 378.147:364-43 

9420. Федірко Ж. В. Підготовка вчителів географії до інноваційної діяльності 

у процесі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Федірко Жанна Володи-

мирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти". 

— К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-2470 А] УДК 378.046-021.68:91 

9421. Федоров А. П. Виховання цінностей здорового способу життя у сту-

дентів вищих навчальних закладів економіки і торгівлі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / 

Федоров Андрій Павлович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3381 А]

 УДК 378.015.311:33 

9422. Фігурська Л. В. Підготовка викладачів коледжу до застосування тесто-

вих технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Фігурська Лю-

бов Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка]. — Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2013-0571 А] УДК 378.011.3-051:377.36 

9423. Філатьєва Т. В. Підготовка майбутніх фахівців у галузі мистецтва до 

художньо-педагогічної діяльності в позашкільних навчальних закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика 

проф. освіти" / Філатьєва Тетяна Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-2355 А] УДК 378.147:7 

9424. Фоміна І. Л. Методика розвитку образного мовлення майбутніх філо-

логів у процесі вивчення новелістики Олеся Гончара : автореф. дис. на здобуття наук. 



   

 
209 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Фоміна 

Інесса Леонідівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". 

— Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-1095 А] УДК 378.147:821.161.2.09 

9425. Фрасинюк О. Р. Професійна підготовка майбутніх учителів до реалізації 

гендерного підходу у навчанні й вихованні старшокласників : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Фрасинюк Ольга Ростиславівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володи-

мира Винниченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Кіровоград, 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3634 А] 

 УДК 378.011.3-051 

9426. Хижняк О. В. Підготовка майбутніх учителів у системі вищої освіти Ве-

ликої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Хижняк Олена Вікторівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2013-2362 А] УДК 378.011.3-051(410) 

9427. Ху Діхуа. Формування полікультурної компетентності іноземних студен-

тів в умовах професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ху Діхуа ; Черкас. нац. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського"]. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-1837 А] УДК 378.147.013.43-054.6 

9428. Худенко О. М. Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності 

вчителів гуманітарних дисциплін у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. 

освіти" / Худенко Ольга Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гна-

тюка, [Комун. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради]. 

— Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-1450 А] УДК 378.046 

9429. Цісарук В. Ю. Методика навчання художньої обробки деревини май-

бутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Цісарук Віталій Юрійович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 120 пр. — [2013-0586 А] УДК 378.147:745.51 

9430. Цюй Сяоюй. Методика самовдосконалення майбутнього вчителя музики 

у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Цюй Сяоюй ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2013-3833 А] УДК 378.011.3-051:78 

9431. Чайка І. А. Професійна підготовка майбутнього педагога в інформацій-

но-освітньому середовищі наукової бібліотеки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Чайка Іри-

на Анатоліївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0588 А]

 УДК 378.147:021.2 

9432. Чен Дін. Формування вокальних навичок майбутнього вчителя музики на 

традиціях Китаю та України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
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наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чен Дін ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-3835 А] УДК 378.011.3-051:78](477+510) 

9433. Черчата Л. М. Організація самостійної роботи студентів гуманітарних 

факультетів вищих педагогічних закладів в умовах застосування інформаційних 
технологій навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Черчата Лідія Михайлівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — 

100 пр. — [2013-1195 А] УДК 378.6.096:7/9]:004 
9434. Чорна О. А. Підготовка вчителів-філологів в університетах Великої Бри-

танії засобами електронного дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Чорна Олена Анатоліївна ; Криворіз. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 
[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кіровоград, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-3653 А] 

 УДК 378.011.3-051:80](410) 

9435. Чумак М. Є. Підготовка майбутніх учителів фізики до профорієнтацій-
ної роботи з учнями загальноосвітньої школи в умовах профілізації навчання : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Чумак Микола Євгенійович ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. 

пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Пе-

реяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2013-0601 А] 

 УДК [378.091.12-051:53]:331.54 

9436. Чухрай З. Б. Розвиток дослідницьких здібностей студентів економічних 

спеціальностей у процесі навчання математики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чухрай 

Зоряна Борисівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Сум. держ. пед. 

ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(32 назви). — 100 пр. — [2013-1948 А] УДК 378.147:51 

9437. Шара С. О. Професійно-педагогічна адаптація молодих викладачів ви-
щих навчальних закладів непедагогічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шара 

Світлана Олексіївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — 
Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-0607 А] УДК 378.091.12:005.966.5 

9438. Шацька Н. М. Розвиток україномовної культури вчителя малокомплект-

ної школи в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / 

Шацька Наталія Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв). — 100 пр. — [2013-1452 А] 

 УДК 378.018.41-051:811.161.2'271 

9439. Швець Н. А. Педагогічні засади забезпечення здорового способу життя 
студентської молоді у Російській Федерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Швець Наталія 

Анатоліївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-2384 А] УДК 378.015.31:613](470+571) 
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9440. Шевчук Л. Д. Методична система навчання основ прикладної інформа-

тики у підготовці майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шевчук Л-

ариса Дмитрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2013-1111 А] УДК 378.011.3-051:004.9 

9441. Шофолов Д. Л. Управління підготовкою майбутніх екологів до збалан-

сованого природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія та методика упр. освітою" / Шофолов Денис Леонідо-

вич ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-1116 А] УДК 378.147:502/504 

9442. Шпиг Н. О. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до 

діяльності в громадських організаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Шпиг Наталія Олександрівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т", [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макарен-

ка]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-1117 А] УДК 378.011.3-051:364 

9443. Шукатка О. В. Формування здоров'язберігаючої компетентності майбут-

ніх економістів на засадах аксіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Шукатка Оксана Ва-

силівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Львів. держ. фін. акад.]. — Хмельницький, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-2394 А] 

 УДК 378.6:33:613.6 

9444. Щепова Д. Р. Формування професійних цінностей майбутніх фахівців 

аграрної галузі у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Щепова Діана Романівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичи-

ни, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Умань (Черкас. обл.), 

2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1120 А]

 УДК 378.147:63 

9445. Яблочнікова І. О. Практична підготовка бакалаврів з фінансів і кредиту 

у вищих економічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Яблочнікова 

Ірина Остапівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2013-2509 А] 

 УДК 378.147:336 

9446. Яненко О. А. Формування професійної мобільності майбутнього педаго-

га-музиканта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія та методика проф. освіти" / Яненко Оксана Андріївна ; Кіровоград. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0832 А] УДК 378.015.3:78.071.2 

9447. Янчарська Л. В. Диференційований підхід до організації самостійної 

роботи майбутніх економістів у процесі психолого-педагогічної підготовки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та мето-

дика проф. освіти" / Янчарська Лариса Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, 

Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Ва-

дима Гетьмана"]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-0833 А] УДК 378.013.77:33 
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9448. Ячменьов Є. Ф. Інформаційно-аналітична система управління вищого 

навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ячменьов Євген Федорович ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — 

Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2013-3039 А] УДК 378.014.5:004.9 

9449. Яшанов М. С. Методика навчання інформатичних дисциплін майбутніх 

учителів технологій з використанням електронних освітніх ресурсів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика нав-

чання" / Яшанов Максим Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3040 А]

 УДК 378.016:004 

39 Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 

На ступінь кандидата 

9450. Антохі Л. І. Календарно-обрядовий фольклор молдаван в українському 

оточенні: особливості побутування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Антохі Лариса Іванівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2013-2843 А] 

 УДК 398.8(1:477=135.2) 

9451. Галагуз І. В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин 

Центрального Полісся (1990-ті — 2012 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Галагуз Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-3444 А] УДК 39(477.41/.42)"1990/2012" 

9452. Карбашевська О. В. Народна балада в контексті українсько-британських 

фольклорно-літературних взаємин кінця ХVІІІ—ХІХ століть: поетика, типологія : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольк-

лористика" / Карбашевська Оксана Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2013-1852 А] УДК 398:82-144](477+410)"17/18" 

9453. Кирилюк О. С. Фольклоризм сучасної авторської пісні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Кири-

люк Оксана Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 120 пр. — [2013-2423 А] УДК 398.8:821-192 

9454. Косаківський В. А. Етнокультурна характеристика населення містечка 

Чечельника в історичному розвитку (ХІХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Косаківський 

Віктор Афанасійович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етно-

логії ім. М. Т. Рильського. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. 

— [2013-1218 А] УДК 39(477.44)"18/20" 

9455. Кропотова Н. В. Особливості поетики народних казок кримських караї-

мів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 

"Фольклористика" / Кропотова Наталя Володимирівна ; НАН України, Ін-т мистецтво-

знав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Республік. вищ. навч. закл. 

"Крим. інж.-пед. ун-т"]. — К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19. — 150 пр. — 

[2013-2453 А] УДК 398.2(477.75)(=512.143) 



   

 
213 

9456. Лагунова О. С. Народознавча діяльність Агатангела Кримського : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Ла-

гунова Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2538 А] 

 УДК 39(477)(092) 
9457. Ломака О. А. Етнічні процеси в Центрально-українському регіоні в кінці  

40-х — початку 90-х років ХХ ст. : (на матеріалах Кіровоград. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Ломака Олександр 

Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1540 А] УДК 39(477.65)"1940/1990" 

9458. Магас Г. Б. Народнопісенні жанри Стрийщини: традиції та інновації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 "Фолькло-

ристика" / Магас Галина Богданівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклорис-
тики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Ін-т народознав.]. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2013-2239 А] УДК 398.8(477.83) 

9459. Маховська С. Л. Весільні традиції Слобожанщини кінця ХІХ — початку 

ХХІ ст. : (історико-етногр. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Маховська Світлана Леонідівна ; НАН Ук-

раїни, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 

2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 20—21 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2460 А]

 УДК 392.5(54/.62)"18/20" 
9460. Міщенко А. С. Образ дерева в традиційній обрядовій культурі україн-

ців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етноло-

гія" / Міщенко Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0734 А] 

 УДК 39(=161.2) 
9461. Оверчук О. Л. Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяль-

ності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористи-

ка" / Оверчук Оксана Леонідіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2261 А] УДК 398(091) 

9462. Пасічник В. П. Етномузикознавча спадщина Володимира Гошовського в 

контексті інноваційних тенденцій європейської фольклористики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Па-

січник Володимир Петрович ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Ли-
сенка. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — 100 пр. — [2013-2823 А]

 УДК 398.8(4)(=161.2)(092) 

9463. Половна-Васильєва О. А. Народне вбрання Придніпров'я кінця ХVІІІ — 

початку ХХ століть : (історія, типологія, худож. особливості) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мистецтвознав. [спец.] 17.00.06 "Декор. і приклад. мистецт-

во" / Половна-Васильєва Олена Анатоліївна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 

2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1926 А] 

 УДК 391(477.63/.64)"17/19" 

9464. Романченко Н. В. Міфологічні мотиви весільної драми українців Право-

бережного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Романченко Наталя Володимирівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. 

— [2013-2831 А] УДК 398.22:392.51](477.41/.42) 
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9465. Середюк Т. В. Трудова еміграція українців кінця ХХ — початку ХХІ ст.: 

соціокультурний аспект : (на прикл. Івано-Франків., Львів. та Тернопіл. обл.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / 

Середюк Тетяна Володимирівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефани-

ка". — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-3337 А] УДК 392:331.556.46](477.8)"19/20" 

9466. Троцан Д. Ю. Образ дороги в системі традиційних уявлень українців 

(ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.05 "Етнологія" / Троцан Дарина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-0560 А] УДК 398.4(477)"18/19" 

9467. Фурдичко А. О. Традиційні культурні практики української сімейної об-

рядовості другої половини ХVІІ—ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Фурдичко Андрій 

Орестович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2013. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2013-3386 А] 

 УДК 392(477)"16/17" 

9468. Циганик М. І. Фольклористична діяльність Якова Головацького : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклорис-

тика" / Циганик Мирослава Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-1880 А] 

 УДК 398:821.161.2.09](092) 

9469. Червенко О. Б. Локальна специфіка пісенного фольклору болгар Північ-

ного Приазов'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 

"Фольклористика" / Червенко Оксана Борисівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2371 А] УДК 398.8(=477.64)(=163.2) 

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

9470. Архипова Л. М. Науково-методологічні основи природно-техногенної 

безпеки поверхневих гідроекосистем Карпатського регіону : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Архипова Люд-

мила Миколаївна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 

2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (55 назв). — 100 пр. — [2013-2443 А] 

 УДК 502.17:502.51(477.83/.87) 

9471. Дутов О. І. Наукові основи формування агроекосистем на радіоактивно 

забруднених територіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Дутов Олександр Іванович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України]. — К., 2013. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—39. — 130 пр. — [2013-3469 А] УДК 631.95:[504.5:628.4.047 

9472. Михайлів М. І. Підвищення екологічної безпеки електроенергетики 

Карпатського регіону з використанням нетрадиційних та відновлювальних джерел 
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енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Михайлів Микола Іванович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (40 назв). — 

100 пр. — [2013-2462 А] УДК 502.17:620.92(477.83/.87) 

9473. Мокрий В. І. Розроблення системи екологічного моніторингу природно-

заповідного фонду Західного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Мокрий Володимир Іванович ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. лісотехн. ун-т України]. — К., 2013. — 41 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (41 назва). — 200 пр. — [2013-1617 А] 

 УДК 502.211(477.8) 

9474. Некос А. Н. Конструктивно-географічні засади аналізу формування рівня 

забруднення рослинної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ре-

сурсів" / Некос Алла Наумівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (55 назв). — 100 пр. — [2013-2546 А] 

 УДК 504.5:633/635 

9475. Петрушка І. М. Науково-методологічні основи екологічно безпечних 

технологій очищення стічних вод сорбентами мінерально-сировинної бази України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. без-

пека" / Петрушка Ігор Михайлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, 

[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Івано-Франківськ, 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (49 назв). — 100 пр. — [2013-0751 А] 

 УДК 504.174:628.16](477) 

9476. Полутренко М. С. Наукові основи розроблення біостійких протикоро-

зійних покриттів для підвищення рівня екологічної безпеки підземних нафтогазопро-

водів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Полутренко Мирослава Степанівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. — Івано-Франківськ, 2012. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (29 назв). 

— 100 пр. — [2013-2827 А] УДК 665.75:691.58 

9477. Симоненко О. П. Гідродинамічно-активні композиції на основі полімерів і 

поверхнево-активних речовин для вирішення проблем екологічної безпеки та енерго-

збереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 

"Екол. безпека" / Симоненко Олександр Петрович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 

2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41. — 100 пр. — [2013-3779 А] 

 УДК 661.18:502.17 

На ступінь кандидата 

9478. Андрущенко А. В. Наукове обґрунтування раціонального використання 

та охорони земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Андрущенко Андрій Во-

лодимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористу-

вання, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2562 А]

 УДК 502.171:332.33 

9479. Аревадзе І. Ю. Комплексний підхід до оцінки екологічної безпеки шахт-

ної екосистеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

21.06.01 "Екол. безпека" / Аревадзе Ірма Юріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2442 А]

 УДК 502.17:622.012.2 
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9480. Блащук В. В. Вплив електромагнітного опромінення на властивості мі-

кобактерій у відходах тваринництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Блащук Віталія Віталіївна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2013-2608 А] 

 УДК 504:579.87 

9481. Воскобойнікова Н. О. Підвищення екологічної безпеки систем теплохо-

лодозабезпечення будівель шляхом перерозподілу енергії між альтернативними та 

традиційними джерелами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Воскобойнікова Наталія Олександрівна ; Нац. авіац. 

ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-1726 А] УДК 504.61:620.9 

9482. Дудяк Н. В. Еколого-економічне регулювання антропогенного наванта-

ження на меліоровані агроландшафти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Дудяк Наталія Василівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права, [Херсон. 

держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Херсон, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-1210 А] 

 УДК 502.131 

9483. Жицька Н. В. Екологічні властивості підстилки лісових біогеоценозів : 

(на прикл. дібров Черкас. регіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Жицька Надія Володимирівна ; М-во еколо-

гії та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Черкас. 

держ. технол. ун-т]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-0682 А] УДК 502.211(477.46) 

9484. Ковальов О. О. Підвищення екологічної безпеки золовідвалів підприємств 

промислової енергетики шляхом вилучення та утилізації з відходів сполук ванадію : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Ковальов Олександр Олександрович ; Донец. нац. ун-т, [Укр. НДІ екол. 

пробл. М-ва екології та природ. ресурсів України]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2013-3701 А] УДК 502.174:621.311.22.039.75 

9485. Колісник А. В. Антропогенні фактори формування якості річкових вод в 

межах Вінницької області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Ко-

лісник Алла Вікторівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-2684 А] УДК 504.4(477.44) 

9486. Ніколаєв К. Д. Визначення шляхів екологізації та розвитку сільського 

туризму на Західному Поліссі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ніколаєв Кирило Дмитрович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (30 назв). — 100 пр. 

— [2013-1619 А] УДК 502:338.48-44(1-22) 

9487. Олексієнко О. Ю. Розробка та удосконалення методів хімічного мо-

ніторингу аніонних поверхнево-активних речовин у водних екосистемах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Олексієнко Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Ду-

манського. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2013-2974 А] УДК 502.171:502.51 
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9488. Олійник Н. В. Зменшення шкідливого впливу породних відвалів на дов-

кілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Олійник Наталія Володимирівна ; Донец. нац. ун-т, [Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2013-2265 А] УДК 502.17:69 

9489. Пащенко Є. Ю. Організаційно-економічні засади формування і ефектив-

ного використання ресурсної бази напівдорогоцінного (самоцвітного) каміння в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Пащенко 

Євген Юрійович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористу-

вання та сталого розв. НАН України". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2439 А] УДК 502.171:622.37 

9490. Петрук Р. В. Комплексний метод переробки фосфорвмісних пестицидів 

до екологічно безпечних продуктів та рекультивації забруднених ґрунтів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Петрук Роман Васильович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. 

акад. післядиплом. освіти та упр., [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2013. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (32 назви). — 100 пр. — [2013-0424 А] 

 УДК 502.174+661.16 

9491. Полторацька В. М. Оцінка екологічного ризику від забруднення атмо-

сферного повітря на основі підфакельних вимірювань : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Полторацька Вік-

торія Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". 

— Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-1749 А] УДК 502.3:504.5 

9492. Попельницька О. В. Аутекологічні особливості та популяційна органі-

зація хвостатих земноводних у природних та антропогенно-змінених екосистемах 

високогір'я Чорногори (Українські Карпати) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Попельницька Оксана Василівна ; 

НАН України, Ін-т екології Карпат. — Львів, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17. — 100 пр. — [2013-0986 А] УДК 502.211:597.94](477:292.452) 

9493. Пушкарьова І. Д. Удосконалення комплексного оцінювання екологіч-

ного стану та засобів захисту техноприродних систем від забруднення важкими ме-

талами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Пушкарьова Ірина Дмитрівна ; М-во екології та природ. ресурсів 

України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2013-0763 А] УДК 502.17 

9494. Робулець С. В. Екологічні особливості збереження захисних та приро-

доохоронних лісів Буковинських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Робулець Сергій Васильович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-1634 А]

 УДК 502:630*4](477.85/.86:292.452) 

9495. Родрігес Заліпиніс Р. А. Підсистеми екологічного моніторингу для до-

ступу до даних дистанційного зондування Землі, їх візуалізації та аналізу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 
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Родрігес Заліпиніс Рамон Антоніо ; Донец. нац. ун-т, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. 

— Донецьк, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — [2013-3773 А]

 УДК 502.3:528.8 

9496. Рябцева Н. О. Еколого-технологічне обґрунтування процесу знезара-

жування органічних відходів тваринництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Рябцева Наталія Олександрівна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотех-

нологій ім. С. З. Ґжицького, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Львів, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0953 А] 

 УДК 504:631.861 

9497. Таранюк К. В. Організаційно-економічні основи управління екологіч-

ним ризиком на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Таранюк Каріна Вікторівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3363А]

 УДК 502.13:332.142.6 

9498. Харламова А. В. Трансформація відвалів вугільних шахт у квазіприрод-

ні ландшафти, що депонують вуглець : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Харламова Аліна Вадимівна ; Кремен-

чуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-1829 А] УДК 502.175:622.012 

9499. Харламова О. В. Управління екологічною безпекою на основі чинників 

соціогенного та техногенного характеру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Харламова Олена Володимирівна ; 

М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та 

упр., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (25 назв). — 120 пр. — [2013-1192 А] УДК 502.17 

9500. Яценко А. П. Захист підземних вод від забруднення сполуками урану з 

використанням проникних реакційних бар'єрів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Яценко Артем Павлович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3038 А] 

 УДК 502.17:556.31:546.791 

51 Математика 

На ступінь кандидата 

9501. Мірошниченко О. В. Б. Я. Букреєв (1859—1962) — науковець, педагог 

та організатор математичної науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Мірошниченко Олена Василів-

на ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 

(13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1165 А] УДК 51(092) 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

9502. Глушко І. М. Числення та розширення сигнатур табличних алгебр : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. 
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основи інформатики та кібернетики" / Глушко Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2013-1305 А] УДК 004:512 
9503. Довгей Ж. І. Будова групи трикутних автоморфізмів кільця многочленів 

від двох змінних над заданим полем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Довгей Жанна Іллінічна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1590 А] УДК 512.544 

9504. Раєвська І. Ю. Адитивні групи скінченних локальних майже-кілець : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра 
і теорія чисел" / Раєвська Ірина Юріївна ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2012. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0764 А]
 УДК 512.6 

9505. Раєвська М. Ю. Мультиплікативні групи скінченних локальних майже-
кілець : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 
"Алгебра і теорія чисел" / Раєвська Марина Юріївна ; НАН України, Ін-т математики. 
— К., 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2013-0765 А] УДК 512.6 

514 Геометрія 

На ступінь доктора 

9506. Савченко О. Г. Метричні та рівномірні властивості функторів у тополо-
гічних категоріях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.01.04 "Геометрія і топологія" / Савченко Олександр Григорович ; НАН 
України, Ін-т математики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 28 с. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (31 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3597 А] 

 УДК 515.142 

На ступінь кандидата 

9507. Буравченко В. С. Геометричні методи регулювання інсоляційного ре-
жиму енергоефективних будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Буравченко Всево-
лод Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1684 А] УДК 514.18:62 

9508. Копорх К. М. Топології Вієторіса та Вайсмана на просторах фактороб'єктів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Гео-
метрія і топологія" / Копорх Катерина Миколаївна ; НАН України, Ін-т математики, 
[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2013. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0253 А] УДК 515.12 

9509. Подоусова Т. Ю. LGТ-сітка та деформації поверхонь : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія і топологія" / 
Подоусова Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т математики, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-2549 А]
 УДК 514.75 

9510. Руденко С. Ю. Геометричне моделювання фасонних поверхонь обертан-
ня, зміцнених намотуванням нитки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Руденко Світлана 
Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Нац. ун-т цивіл. захисту України М-ва 
надзв. ситуацій України]. — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 
100 пр. — [2013-1753 А] УДК 514.8 
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9511. Скочко В. І. Спеціальні геометричні моделі процесів, що розвиваються в 

суцільному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Скочко Володимир Ігорович ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—24 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-0508 А] УДК 514.18 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

9512. Заставний В. П. Додатно визначені функції та деякі задачі аналізу : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Заставний Віктор Петрович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 

ім. Б. І. Вєркіна, [Донец. нац. ун-т]. — Х., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 

(45 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2013-2003 А] УДК 517.15 

9513. Нитребич З. М. Диференціально-символьний метод розв'язування задач 

для рівнянь із частинними похідними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Нитребич Зіновій Миколайович ; 

НАН України, Ін-т математики, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2013. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 30—34 (46 назв). — 100 пр. — [2013-0382 А] УДК 517.95 

На ступінь кандидата 

9514. Бокало Т. М. Мішані задачі для подвійно нелінійних параболічних рів-

нянь зі змінними показниками нелінійності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Бокало Тарас Миколайо-

вич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Чернівці, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3071 А] 

 УДК 517.95 

9515. Василишин Т. В. Гомоморфізми та ідеали в алгебрах диференційовних 

функцій на банахових просторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Василишин Тарас Васильович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2012. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3430 А] 

 УДК 517.98 

9516. Волошин Д. Є. Векторні розшарування над некомутативними нодальни-

ми кривими : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.06 "Алгебра і теорія чисел" / Волошин Денис Євгенович ; НАН України, Ін-т ма-

тематики. — К., 2012. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 120 пр. — [2013-2612 А]

 УДК 517.723 

9517. Гайдукевич-Ратушна О. І. Сукупна неперервність функцій Каратеодо-

рі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 

"Мат. аналіз" / Гайдукевич-Ратушна Оксана Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-3101 А] УДК 517.51 

9518. Ільченко Ю. В. Існування розв'язків диференціальних рівнянь зі зсувом 

аргументу та необмеженими операторними коефіцієнтами в банаховому просторі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Дифе-

ренц. рівняння" / Ільченко Юлія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 110 пр. — [2013-1513 А] 

 УДК 517.9 
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9519. Кацала Р. А. Розвинення функцій у ланцюговий дріб : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Кацала 

Роман Андрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефа-

ника" [та ін.]. — Івано-Франківськ, 2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 

120 пр. — [2013-3168 А] УДК 517.518 

9520. Кодлюк Т. І. Одновимірні крайові задачі з параметром в просторах Со-

болєва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 

"Диференц. рівняння" / Кодлюк Тетяна Іванівна ; НАН України, Ін-т математики. — 

К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2013-2681 А] УДК 

517.924 

9521. Козьма О. О. Асимптотичні зображення розв'язків диференціальних 

рівнянь другого порядку з правильно мінливими відносно невідомої функції та її 

похідної першого порядку нелінійностями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Козьма Олександр 

Олександрович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. держ. екон. ун-т]. — Оде-

са, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1348 А] 

 УДК 517.925 

9522. Костишин Л. П. Застосування агрегаційно-ітеративних методів до де-

яких класів граничних задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Костишин Любов Павлівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чер-

нівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-3194 А] УДК 517.926 

9523. Курікша О. В. Груповий аналіз та точні розв'язки систем рівнянь ма-

тематичної фізики, інваріантних відносно низькорозмірних алгебр Лі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / 

Курікша Оксана Вікторівна ; НАН України, Ін-т математики. — К., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 120 пр. — [2013-2955 А] УДК 517.9:53 

9524. Левченко А. Ю. Методи прискорювання обчислень в задачах оптималь-

ної маршрутизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Левченко Антон Юрійович ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Х., 2013. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3532 А] 

 УДК 519.161 

9525. Магола М. П. Розподіл значень випадкових аналітичних функцій : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. ана-

ліз" / Магола Марія Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Васи-

ля Стефаника", [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача 

НАН України]. — Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-3231 А] УДК 517.53 

9526. Маринець К. В. Дослідження розв'язків нелінійних крайових задач на 

основі параметризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Маринець Катерина Василівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-2188 А] УДК 517.9 

9527. М'яус О. М. Операторне числення на алгебрах Вінера функцій нескін-

ченної кількості змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / М'яус Ольга Миколаївна ; Держ. вищ. навч. 
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закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. 

— Івано-Франківськ, 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-3261 А] УДК 517.98 

9528. Оноцький В. В. Чисельне та комп'ютерне моделювання процесів пере-

носу з використанням двокрокових симетризованих алгоритмів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчисл. методи" / Оноцький В'ячеслав Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. 

— [2013-1385 А] УДК 517.977.5 

9529. Перцов А. С. Мінімаксне оцінювання параметрів крайових задач для 

бігармонічного рівняння та рівнянь лінійної теорії пружності : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія 

оптимал. рішень" / Перцов Андрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0920 А] 

 УДК 517.977 

9530. Попов А. В. Асимптотичні наближення розв'язків крайових та спек-

тральних задач в тонких областях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Попов Андрій Валерійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 110 пр. — [2013-2049 А] УДК 517.9 

9531. Сасонкіна М. С. Практична стійкість і практична стабілізація дискрет-

них включень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.09 "Варіац. числення та теорія оптим. керування" / Сасонкіна Марія Сергіївна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-3601 А] УДК 517.97 

9532. Сівак О. А. Асимптотичний аналіз еліптичних і параболічних крайових 

задач із сингулярно збуреними взаємодіями на межах перфорованих областей : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. 

рівняння" / Сівак Олена Андріївна ; НАН України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-1409 А] УДК 517.9 

9533. Страхов Є. М. Структурно-параметрична оптимізація систем керування на 

основі методу динамічного програмування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.09 "Варіац. числення та теорія оптим. керування" / Страхов 

Євген Михайлович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3616 А] УДК 517.97 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь доктора 

9534. Сахно Л. М. Асимптотичні та спектральні методи для статистичного 

оцінювання випадкових процесів та полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / 

Сахно Людмила Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

32 с. — Бібліогр.: с. 28—29 (22 назви). — 100 пр. — [2013-2310 А] УДК 519.21 

На ступінь кандидата 

9535. Акбаш К. С. Асимптотична поведінка екстремальних значень випадко-

вих векторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
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01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Акбаш Катерина Сергіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0003 А] УДК 519.21 

9536. Баєв А. В. Математичне моделювання та управління динамікою ризико-

вого активу з гарантованою якістю управління : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібер-

нетики" / Баєв Артем Вікторович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушко-

ва, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2013-0884 А] УДК 519.21 

9537. Гудзенко С. В. Факторстепені симетричної групи зліченного степеня : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Ал-

гебра і теорія чисел" / Гудзенко Станіслав Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тара-

са Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11 ( 10 назв). — 100 пр. — [2013-1652 А]

 УДК 519.21 

9538. Новіков В. В. Підвищення точності оцінювання невизначеності резуль-

татів вимірювань на основі вдосконалення методу Монте-Карло : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифіка-

ція та метрол. забезп." / Новіков Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т тех-

нологій та дизайну, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0386 А]

 УДК 006.9 

9539. Полюля Д. М. Слабкі розв'язки рівнянь в частинних похідних із загаль-

ними стохастичними мірами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Полюля Дарія Ми-

хайлівна ; НАН України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3818 А] 

 УДК 519.21 

9540. Рагуліна О. Ю. Функціональні властивості ймовірності небанкрутства 

страхової компанії та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Рагуліна 

Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Донец. нац. ун-т]. — К., 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1069 А] 

 УДК 519.21 

9541. Селін В. О. Моделі та методи нелінійного оцінювання параметрів полі-

номіальних трендів при негаусовій стохастичній компоненті : автореф. дис. на здобуття 

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

Селін Віктор Олександрович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1804 А] УДК 519.245 

9542. Щербіна А. М. Аналіз даних вибіркових обстежень з неповною інфор-

мацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 

"Теорія ймовірностей та мат. статистика" / Щербіна Артем Михайлович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-0637 А] УДК 519.22 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 

9543. Щербовських С. В. Математичні моделі та методи визначення характе-

ристик надійності відновлюваних багатотермінальних систем із урахуванням пере-
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розподілу навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Щербовських Сергій Воло-

димирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (62 назви). — 100 пр. — [2013-0638 А] УДК 519.718.2 

На ступінь кандидата 

9544. Зінько Т. П. Аналіз і синтез алгоритмів розпізнавання й класифікації та 

їх застосування в обробці мовних сигналів і зображень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. 

рішень" / Зінько Тарас Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. 

— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0928 А] 

 УДК 519.6:004.93 

9545. Якимов О. М. Математичне моделювання та оптимальний синтез аксіаль-

но-симетричних джерел магнітного поля з феромагнітними елементами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання 

та обчисл. методи" / Якимов Олександр Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, 

[Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" М-ва охорони здоров'я України]. — Вінниця, 

2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-0830 А] УДК 519.6:621.318.3 

519.8 Дослідження операцій 

На ступінь доктора 

9546. Гавриш В. І. Математичні моделі процесу теплопровідності для куско-

во-однорідних структур із урахуванням термочутливості : автореф. дис. на здобуття 

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

ди" / Гавриш Василь Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (54 назви). — 100 пр. — [2013-3099 А] 

 УДК 519.8 

9547. Григорук П. М. Економіко-математичне моделювання процесів прий-

няття маркетингових рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Григорук Павло Михайлович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (46 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-2853 А] УДК 519.8:658.8 

9548. Кіріченко Л. О. Моделі та методи оцінювання параметрів самоподібних 

і мультифрактальних стохастичних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Кірічен-

ко Людмила Олегівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 38 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (77 назв). — 100 пр. — [2013-0226 А] 

 УДК 519.87 

9549. Максименко-Шейко К. В. R-функції в математичному моделюванні 

геометричних об'єктів та фізичних полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

Шейко Кирило Володимирович ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Під-

горного. — Х., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (51 назва). — 120 пр. — 

[2013-2458 А] УДК 519.876.5 

9550. Михалевич В. М. Проблема невизначеності в задачах прийняття рішен-

ня та принцип гарантованого результату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Михалевич 

Вадим Михайлович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад."]. — К., 2013. — 43 с. — Бібліогр.: с. 36—39 (36 назв). — 

100 пр. — [2013-2032 А] УДК 519.81 

9551. Стецюк П. І. Алгоритми недиференційовної оптимізації та лагранжеві 

двоїсті оцінки в складних екстремальних задачах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібер-

нетики" / Стецюк Петро Іванович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушко-

ва. — К., 2013. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (43 назви). — 100 пр. — [2013-0996 А]

 УДК 519.8 

На ступінь кандидата 

9552. Білоконь С. А. Моделювання та прогнозування процесів в системах теп-

лової обробки матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Білоконь Сергій Анато-

лійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (12 назв). — 110 пр. — [2013-1844 А] УДК 519.8:681.51 

9553. Бринза Н. О. Методи та математичні моделі прийняття багатокри-

теріальних рішень в умовах різнорідної інтервальної невизначеності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія 

оптимал. рішень" / Бринза Наталя Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроні-

ки. — Х., 2013. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-2565 А] УДК 519.81 

9554. Власій О. О. Математичне моделювання механічних та теплових про-

цесів в елементах будівельних конструкцій дискретно-неперервної структури : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделю-

вання та обчисл. методи" / Власій Олеся Орестівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикар-

пат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (27 назв). — 150 пр. — [2013-3438 А] УДК 519.8:624.07 

9555. Горкуненко А. Б. Моделювання та методи аналізу і прогнозування 

циклічних економічних процесів в інформаційних системах підтримки прийняття 

рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 

"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Горкуненко Андрій Борисович ; Тернопіл. 

нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2013-1988 А] УДК 519.8 

9556. Градинар І. П. Алгоритми розв'язання деяких дискретних оптимізацій-

них задач великої розмірності на графах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / 

Градинар Іван Петрович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Уж-

город. нац. ун-т]. — К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-2124 А] УДК 519.854 

9557. Дивак Т. М. Параметрична ідентифікація макромоделей об'єктів з роз-

поділеними параметрами у вигляді інтервальних різницевих операторів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 

та обчисл. методи" / Дивак Тарас Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 

[Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 130 пр. — [2013-3124 А] УДК 519.8 

9558. Дмитрук В. А. Математичне моделювання процесів конвективної ди-

фузії в регулярних структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Дмитрук Вероніка 

Анатоліївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Ін-т приклад. пробл. механіки і матема-

тики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-1209 А] УДК 519.8 

9559. Дозорський В. Г. Математична модель вокалізованих фрикативних 

звуків для задач діагностики голосового апарату людини : автореф. дис. на здобуття 

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

ди" / Дозорський Василь Григорович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — 

Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — [2013-3465 А]

 УДК 519.87:612.78 

9560. Дунець В. Л. Математична модель та метод опрацювання електрокардіо-

сигналу при фізичному навантаженні для підвищення точності кардіодіагностичних 

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

"Мат. моделювання та обчисл. методи" / Дунець Василь Любомирович ; Тернопіл. 

нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 120 пр. — [2013-3132 А] УДК 519.8:616.12-78 

9561. Корнєєв О. М. Методи та засоби математичного моделювання динаміки 

елементів конструкцій з в'язкопружними властивостями на основі інтегро-диферен-

ціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Корнєєв Олександр Михайлович ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0257 А] УДК 519.876.5 

9562. Лебідь О. Г. Математичне моделювання обтікання ротора з вертикаль-

ною віссю та керованими лопатями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Лебідь Олексій 

Григорович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2013-2888 А]

 УДК 519.876.5:62-253 

9563. Лисенко О. Ю. Моделювання процесів управління виробництвом і збу-

том молольних тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Лисенко 

Олександр Юрійович ; Класич. приват. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0307 А] 

 УДК 519.8:658.5 

9564. Ляшко Н. І. Математичні моделі фармакологічної корекції функціональ-

ного стану організму та їх аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Ляшко Наталія 

Іванівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — К., 2013. — 16, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2893 А]

 УДК 519.876.5:[616-008.64:612.22 

9565. Меленчук І. Б. Моделі та методи оптимізації фармакокінетики наночас-

тинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 

"Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Меленчук Ірина Борисівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-1368 А] УДК 519.87:615.03 

9566. Мурін М. М. Математична модель та оптимізаційні методи розв'язання 

задачі розміщення прямокутних геометричних об'єктів зі змінюваними метричними 

характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
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01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Мурін Михайло Миколайович ; 

НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Харків. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. 

— К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0910 А] 

 УДК 519.85 

9567. Ничай І. В. Математичні моделі плоских випромінюючих діелектричних 

структур з двократною періодичністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Ничай Ірина 

Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-1233 А] УДК 519.8 

9568. Онищенко І. М. Агрегування моделей "витрати-випуск" для екологічно 

збалансованої економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Онищенко 

Ігор Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьма-

на", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0401 А] УДК 519.866:330.4 

9569. Стешенко Г. М. Математичне моделювання та ідентифікація параметрів 

підземного переносу сумішей радіонуклідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Сте-

шенко Григорій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3614 А] 

 УДК 519.8 

9570. Судук Н. В. Моделювання процесу управління виробництвом багаторів-

невих інтегрованих структур лісопромислового комплексу : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. 

технології в економіці" / Судук Наталія Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефани-

ка"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-0532 А] УДК 519.86:630*6 

9571. Юхимчук М. С. Математичне моделювання автоматичних систем з ло-

гічними управляючими пристроями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Юхимчук Марія 

Сергіївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-2400 А] УДК 519.86:681.516.75 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження.  

Геодезія 

На ступінь доктора 

9572. Длугач Ж. М. Розсіяння електромагнітного випромінювання об'єктами 

Сонячної системи: чисельне моделювання та аналіз спостережень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика 

Соняч. системи" / Длугач Жанна Михайлівна ; НАН України, Голов. астрон. обсерва-

торія. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (63 назви). — 100 пр. — 

[2013-1686 А] УДК 523.2-6 

На ступінь кандидата 

9573. Асанов М. М. Дистанційне визначення стоксових параметрів випромі-

нювання з поляриметром на прозорих феримагнітних кристалах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. 
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дослідж." / Асанов Марлен Мустафійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2013-2087 А] УДК 528.8 

9574. Гончаренко О. С. Вдосконалення астрономо-геодезичних методів 

визначення поверхні локального геоїда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картогр." / Гончарен-

ко Олександр Степанович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 120 пр. — [2013-1894 А] УДК 528.3 

9575. Іщенко М. В. Зведена обробка спостережень регіональної GPS-мережі та 

її результати : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.03.01 "Астрометрія і небес. механіка" / Іщенко Марина Вікторівна ; НАН України, 

Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-1690 А] УДК 521.1:629.783 

9576. Коваль А. О. Декаметрове випромінювання корони спокійного Сонця : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астро-

фізика, радіоастрономія" / Коваль Артем Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, [Радіоастрон. ін-т НАН України]. — Х., 2012. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14. — 100 пр. — [2013-3505 А] УДК 523.94 

9577. Козирєв Є. С. Застосування комбінованого методу спостережень для 

формування каталогу положень низькоорбітальних космічних об'єктів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.01 "Астрометрія і небес. 

механіка" / Козирєв Євген Сергійович ; Нац. авіац. ун-т, [НДІ "Миколаїв. астрон. 

обсерваторія" Держ. агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України]. 

— К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (32 назви). — 100 пр. — [2013-2162 А]

 УДК 521.9 

9578. Кубах С. М. Методи підвищення ефективності використання координат-

ної основи кадастрових робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картогр." / Кубах Сергій Мико-

лайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-2953 А] УДК 528.44 

9579. Мельник О. В. Комплексне дослідження деформаційних процесів ґрунто-

вих гребель значної протяжності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картогр." / Мельник Олександр Ва-

лентинович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Ук-

раїнки]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — Примірник 

деф.: невірно зброшуровано. — 100 пр. — [2013-1916 А] УДК 528.3 

9580. Пилип'юк Р. Р. Розробка способу визначення високоточного азимута із 

спостережень пар зірок у вертикалі земного предмета : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картогр." / 

Пилип'юк Ростислав Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-3768 А] УДК 528.283 

9581. Смеречинський С. В. Стан речовини та фізичні характеристики реаль-

них вироджених карликів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Смеречинський Святослав 

Всеволодович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-2318 А] УДК 524.31*5-33 
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9582. Сухов П. П. Особливості фотометрії вибраних геостаціонарних супут-

ників на малих фазових кутах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Сухов Петро Петрович ; 

Нац. авіац. ун-т, [НДІ "Астрон. обсерваторія" Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова]. — 

К., 2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2329 А]

 УДК 528.8 

9583. Сухоруков А. В. Формування профілів інтенсивності спектральних ліній 

Si I в одновимірних та тривимірній моделях Сонця : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / 

Сухоруков Андрій Валерійович ; НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 

2013. — 25 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—21 (45 назв). — 100 пр. — [2013-1812 А]

 УДК 523.9-355 

53 Фізика 

На ступінь доктора 

9584. Константинович А. В. Спектри випромінювання релятивістських та не-

релятивістських електронів та їх послідовності у вакуумі й прозорому середовищі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика 

пучків зарядж. частинок" / Константинович Аурел Васильович ; Нац. наук. центр 

"Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН України, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 

Х., 2012. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—36 (101 назва). — 100 пр. — [2012-5659 А]

 УДК 530.145.85 

На ступінь кандидата 

9585. Бурлаченко Ю. В. Розпізнавання багатокомпонентних хімічних сумішей 

з використанням сенсорних масивів на основі органічних фоточутливих матеріалів 

(фталоціанінів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Бурлаченко Юлія Василівна ; НАН 

України, Ін-т фізики напівпроводників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2102 А] 

 УДК 53.082:543.27.05 

9586. Іванов І. Л. Зв'язна стійкість великомасштабних систем з запізненням та 

імпульсною дією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

спец. 01.02.01 "Теорет. механіка" / Іванов Ігор Львович ; НАН України, Ін-т механіки 

ім. С. П. Тимошенка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2013-1734 А] УДК 531.36 

9587. Саламаха Л. П. Структурні, електричні та магнітні властивості нових сильно 

корельованих систем з церієм, європієм та ітербієм : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз-мат. наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Саламаха Леонід Петрович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-3329 А] УДК 669.85/.86.018.6:53 

532 Загальні питання механіки рідин.  

Механiка рiдин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 

9588. Воскобійник В. А. Просторово-часові характеристики когерентних 

структур, полів швидкості та тиску у лункових генераторах вихорів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та 

плазми" / Воскобійник Володимир Анатолійович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. 

— К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (50 назв). — 100 пр. — [2013-1725 А]

 УДК 532.5/.6 

На ступінь кандидата 

9589. Воскобойник О. А. Вихроутворення та розмив донної поверхні поблизу 

групи погано обтічних тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Воскобойник Олександр Ана-

толійович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-3689 А] УДК 532.5:624.131 

9590. Губська В. В. Нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в обер-
неному усіченому конусі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Губська Вікторія Володимирівна ; НАН 

України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2013-1140 А] 

 УДК 532.595 
9591. Кучірка Ю. М. Удосконалені методи підвищення точності результатів 

дослідження поверхневого натягу рідин та пристрій для їх реалізації : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і засоби 

контролю та визначення складу речовин" / Кучірка Юрій Михайлович ; Івано-Фран-
ків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2809 А] УДК 532.61.08 

9592. Мацкевич В. Т. Динамічні процеси в конденсованих середовищах з 

урахуванням особливостей внутрішньої структури та орієнтаційного упорядкуван-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 
"Теорет. фізика" / Мацкевич Валентина Тадеушевна ; НАН України, Нац. наук. центр 

"Харків. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-2542 А] УДК 532.783:538.911 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь кандидата 

9593. Дрозденко О. І. Конструювання електроакустичних перетворювачів з 

урахуванням кавітаційних, електричних та теплових навантажень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.08 "Приклад. акустика та звуко-
техніка" / Дрозденко Олександр Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0159 А]

 УДК 534.232 

9594. Заєць В. П. Шумозахисні екрани для зниження рівнів звукового тиску 

від рухомих джерел звуку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / Заєць Віталій Пантелєйович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2868 А] УДК 534.26 

9595. Ластовенко О. Р. Скалярно-векторні акустичні поля у горизонтально-
шаруватих хвилеводах мілкого моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.06 "Акустика" / Ластовенко Ольга Ростиславівна ; НАН 

України, Ін-т гідромеханіки, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-3530 А] 

 УДК 534.231 
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9596. Перепелкін М. В. Нелінійні нормальні форми вимушених коливань і їх 

застосування в динаміці однодискових роторів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.01 "Теорет. механіка" / Перепелкін Микола Вік-

торович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3571 А] УДК 534.1:62-253 

9597. Печук Є. Д. Моделювання хаотичних та регулярних ритмів серцево-судин-

них систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.06 "Акустика" / Печук Євгеній Дмитрович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. 

— К., 2013. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3293 А]

 УДК 534.7 

535 Оптика 

На ступінь доктора 

9598. Губанов В. О. Спектроскопія фононів, екситонів і екситонних комплек-

сів та їх симетрія в кристалах і періодичних наноструктурах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / 

Губанов Віктор Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2013-1139 А] УДК 535.343.2 

9599. Савенков С. М. Обернена задача поляриметрії на основі матричного ме-

тоду Мюллера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Савенков Сергій Миколайович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. 

— [2013-3324 А] УДК 535.51 

9600. Скаб І. П. Ефекти параметричної сингулярної кристалооптики, індукова-

ні аксіально-симетричними полями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Скаб Ігор Петрович ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т фіз. оптики]. — Чернівці, 2013. — 28 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 21—25. — 120 пр. — [2013-1931 А] УДК 535.3+535.5 

На ступінь кандидата 

9601. Держипольська Л. А. Голографічна інтерферометрія сфокусованих зоб-

ражень в умовах фазових шумів оптичного тракту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Держипольсь-

ка Людмила Анатоліївна ; НАН України, Ін-т фізики. — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-1994 А] УДК 535.42 

9602. Копиловський М. А. Дослідження нелінійно-оптичного відгуку діелект-

ричних матриць з включенням наноструктур на основі TiO2, Si/SiO2, AI2O3 при їх 

резонансному збудженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Копиловський Максим Андрійович ; 

НАН України, Ін-т фізики. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 

100 пр. — [2013-0900 А] УДК 535.37 

9603. 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, 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2013-1790 А] УДК 535.3 
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9604. Лопатинський А. М. Особливості оптичного відгуку в оптоелектронних 

біосенсорах на основі поверхневого плазмонного резонансу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, еле-

ментів і систем" / Лопатинський Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 14—17 (29 назв). — 100 пр. — [2013-3227 А] УДК 535.39.082.9 

9605. Тороус С. В. Методи стабілізації рівня сигналу при оптичних комуні-

каціях в турбулентній атмосфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Тороус Світлана Володими-
рівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2078 А] УДК 535-1:551.511.6 

9606. Фтомин Н. Є. Оптична активність, лінійний та циркулярний дихроїзм 

діелектричних кристалів галогерманатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Фтомин Назар Єв-
генійович ; Ін-т фіз. оптики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (23 назви). — 100 пр. — [2013-1431 А] 

 УДК 535.565:535.347 

9607. Шостка Н. В. Принципи формування та взаємодії просторово структу-
рованих оптичних пучків з речовиною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Шостка Наталя Воло-

димирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2013-1955 А] УДК 535.2/.8 

536 Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

9608. Желих В. М. Розробка теплофізичних основ теплозабезпечення вироб-

ничих комплексів на базі комбінованих систем опалення із застосуванням інфрачер-

воного нагріву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 
"Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Желих Василь Михайлович ; НАН 

України, Ін-т техн. теплофізики, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2013. — 

31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (43 назви). — 140 пр. — [2013-0172 А] 

 УДК 536.3:697.27 
9609. Саввакін Д. Г. Фізичні основи твердофазного синтезу титанових сплавів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика 

металів" / Саввакін Дмитро Георгійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Кур-

дюмова. — К., 2013. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (46 назв). 

— 100 пр. — [2013-2987 А] УДК 536.421.5:669.295.017.3 

На ступінь кандидата 

9610. Декуша О. Л. Прилад для експрес-вимірювання коефіцієнта теплопро-
відності твердих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання тепл. величин" / Декуша 

Олег Леонідович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2013. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2013-0144 А] УДК 536.2.083 

9611. Делідон Р. М. Закономірності мартенситних перетворень у залізонікеле-

вих сплавах, швидкозагартованих із розплаву : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Делідон Руслан Мико-

лайович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3121 А] УДК 536.4:669.01 
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9612. Ковтун С. І. Еталонна установка для атестації перетворювачів теплового 

потоку виду допоміжної стінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання тепл. величин" / Ковтун 

Світлана Іванівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — К., 2013. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2013-0239 А] УДК 536.629.7 

9613. Костюк О. П. Контактний тепломасообмін в проточному двофазовому 

шарі утилізатора теплоти відхідних газів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / 
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тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Василик 

Ярослав Вікторович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 

2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2013-3086 А] 

 УДК 538.911:548.4 

9644. Єрін Ю. С. Когерентні струмові стани в двозонних надпровідниках : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.22 "Над-

провідність" / Єрін Юрій Сергійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 
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ім. Б. І. Вєркіна. — Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 110 пр. 

— [2013-3136 А] УДК 538.945 

9645. Єрмоленко В. М. Оптичні, магнітні і транспортні властивості сплавів 

Гейслера та гетероструктур на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Єрмоленко Володимир 

Миколайович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2013. — 

26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2013-2617 А] УДК 538.9 

9646. Зайцев Р. В. Застосування магнітного поля для підвищення ККД крис-

талічних кремнієвих фотоелектричних перетворювачів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Зайцев Ро-

ман Валентинович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-2419 А] УДК 538.9 

9647. Іванічок Н. Я. Фізико-хімічні процеси накопичення заряду в гібридних 

системах нанопористий вуглець/шпінель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Іванічок Наталія 

Ярославівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". 

— Івано-Франківськ, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-3487 А] УДК 538.971 

9648. Іванченко О. В. Процеси деградації в керамічних металоксидних вари-

сторних структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Іванченко Олександр Володимирович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-2006 А] УДК 538.9:537.312.7 

9649. Касумов М. М. Особливості формування та електронні властивості важ-

ких фулеренів, отриманих у плазмі електродугового розряда : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ка-

сумов Маїс Мамедович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Ін-т 

заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2013-2575 А] УДК 538.9 

9650. Кірр К. Ю. Спектральні особливості і стійкість нелінійних збуджень у 

молекулярних нанокластерах і низькорозмірних кристалах : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кірр 

Катаріна Юріївна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. — Х., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-

0227 А] УДК 538.9 

9651. Кір'ян І. М. Топологічні характеристики локальної структури невпоряд-

кованих вуглецевих наноматеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кір'ян Інна Михайлівна ; 

НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1517 А] УДК 538.9:546.26 

9652. Мішакова Т. О. Еліпсометрія напівпровідникових планарних нано-

структур з урахуванням ефектів ближнього поля : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Мішакова 

Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. 

Лашкарьова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2013-2197 А] УДК 538.9 
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9653. Павлик М. Р. Структурні і оптичні властивості гібрідних композитів на 

основі нанорозмірних кремнію та вуглецю з провідними полімерами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпро-

відників і діелектриків" / Павлик Михайло Романович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — 
[2013-0747 А] УДК 538.91/.93:[544.22-022.513.2:546.28 

9654. Пастухов В. С. Властивості багатобозонних систем з різними типами 

міжчастинкових взаємодій вище температури фазового переходу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Пас-
тухов Володимир Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 18 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3716 А] УДК 538.94 
9655. Саєнко Л. О. Еволюція структури і фазового складу гранітоїдів і кварци-

ту при опроміненні прискореними електронами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Саєнко Лариса 
Олександрівна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. наук. 
центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2013-1754 А] УДК 538.915 

9656. Ткачук О. М. Фізичні основи анізотропії руйнування металевих полі-
кристалів в агресивних середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ткачук Олена Миколаївна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 24 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3622 А] УДК 538.9 

9657. Турко Б. І. Модифікація оптико-спектральних і електрофізичних власти-
востей тонкоплівкових і наноструктурованих фосфорів на основі оксиду цинку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 
напівпровідників і діелектриків" / Турко Борис Ігорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2013. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (24 назви). — 100 пр. — 
[2013-0562 А] УДК 538.956/.958:538.975 

9658. Чекайло М. В. Модифікація структури та властивостей аргіродитів 
Ag8SiSe6, Ag8GeSe6, Ag8SnSe6 для електроніки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Чекайло Микола Во-
лодимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2013-2370 А] УДК 54-16:538.9 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

9659. Долгов М. А. Основи забезпечення рівноміцності функціональних покрит-

тів за критеріями адгезійного та когезійного руйнування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Долгов Микола Анатолійович ; НАН України, Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писарен-

ка. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (59 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2013-3127 А] УДК 539.3 

9660. Токовий Ю. В. Пружна рівновага однорідних і неоднорідних тіл, обме-

жених плоскими та циліндричними поверхнями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Токовий Юрій Владиславович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і мате-

матики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(48 назв). — 100 пр. — [2013-0555 А] УДК 539.3 
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На ступінь кандидата 

9661. Архипенко К. М. Дефекти типу тріщин і включень у складеній анізотроп-

ній площині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Архипенко Костянтин Миколайович ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. мор. акад.]. — Одеса, 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2013-2086 А] УДК 539.3 

9662. Діденко Т. П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності 

комплексів дефектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Діденко Тетяна Петрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2013-2132 А] УДК 539.2 

9663. Іванов С. М. Визначення основних фізичних критеріїв опору руйнуван-

ню матеріалів при високошвидкісному ударі : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Іванов Сергій Михайло-

вич ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2013. — 

25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3488 А]

 УДК 539.4+539.537 

9664. Костів Н. В. Розробка плівкових структур органічної електроніки на основі 

нанорозмірних плівок фталоціанінів нікелю та ванаділу (NiPc та VOPc) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електро-

ніка" / Костів Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-0707 А] 

 УДК 539.234 

9665. Крадінова Т. А. Залишкова міцність і довговічність пластичних матеріа-

лів і елементів конструкцій за статичного навантаження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Крадінова Тетяна Адамівна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка 

НАН України]. — Луцьк, 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-2452 А] УДК 539.3:620.179.17 

9666. Лозінський В. Б. Розробка технологій покращення властивостей оптич-

них елементів на основі GaAs, діелектричних плівок та сонячних елементів з їх ви-

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

05.27.06 "Технологія, обладн. і вир-во електрон. техніки" / Лозінський Володимир 

Борисович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Ін-т фізики напів-

провідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2013. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2013-0316 А] 

 УДК 539.216 

9667. Моваггар А. Розробка моделі втоми композиційних матеріалів на основі 

континуальної механіки пошкоджуваності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка і міцність машин" / Моваггар Алі ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-0366 А] УДК 539.3 

9668. Оправхата М. Я. Міцність рейкових сталей при дії імпульсів електрич-

ного струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Оправхата Микола Якович ; НАН 

України, Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1386 А] 

 УДК 539.37 



   

 
240 

9669. Протасова Т. В. Неосесиметричне деформування роторів енергетичних 

агрегатів при окружній нерівномірності температури та властивостей матеріалу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка і 

міцність машин" / Протасова Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. ма-

шинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3588 А] 

 УДК 621.165:539.3 

9670. Сененко А. І. Дослідження наномасштабної структури і властивостей 

надтонких органічних плівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Сененко Антон Ігорович ; Ін-т фізики, 

НАН України. — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-0957 А] УДК 539.3 

9671. Скоблік О. П. Вплив сполук заліза на міжатомну взаємодію і формуван-

ня метану у вугіллі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Скоблік Олександр Петрович ; НАН України, 

Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—23. — 100 пр. — [2013-1263 А] УДК 539.2 

9672. Шинкарчук Н. В. Розрахунок кусково-однорідних пластинчастих елементів 

конструкцій за контакту берегів криволінійних міжфазних розрізів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твер-

дого тіла" / Шинкарчук Назар Володимирович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т]. — Луцьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-2758 А] УДК 539.3 

9673. Ширяєва Н. В. Розробка методів розрахунку нелінійних коливань та 

довговічності лопатей та лопаток парових і вітрових турбін : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка і міцність машин" / 

Ширяєва Наталя Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". — 

Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-3667 А]

 УДК 539.3:62-226.4 

9674. Штеплюк І. І. Закономірності впливу домішки кадмію на мікрострук-

туру, оптичні, електронні та фононні властивості плівок ZnO : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Штеплюк Іван Іванович ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Франце-

вича. — К., 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). 

— 100 пр. — [2013-1957 А] УДК 539.215/.216 

9675. Щегель Г. О. Деформування та руйнування пластин із композиційних 

матеріалів при ударному навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Щегель Ганна Олек-

сіївна ; НАН України, Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка, [Нац. авіац. ун-т]. — 

К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1119 А]

 УДК 539.3/.5 

9676. Щербань Л. В. Кінетика росту концентраційних неоднорідностей при 

опроміненні сплавів з підрозмірними домішками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Щербань Леся 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 115 пр. — [2013-1200 А] УДК 539.2:539.12.04 
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54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

9677. Бас Ю. П. Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні 

реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної ак-

тивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 

"Аналіт. хімія" / Бас Юлія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3411 А]

 УДК 543.42 

9678. Бєлова О. О. Ультразвук в поліпшенні метрологічних характеристик 

атомно-абсорбційного і сонолюмінесцентного методів аналізу високосольових роз-
чинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Ана-

літ. хімія" / Бєлова Олена Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [До-

нец. нац. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

120 пр. — [2013-3056 А] УДК 543.42.06 

9679. Бичкова Г. О. Сорбційно-люмінесцентне визначення поліфенольних 
сполук у харчових продуктах, рослинній сировині та фармацевтичних препаратах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. 

хімія" / Бичкова Ганна Олексіївна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, 

[Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2013-1491 А] УДК 543.426 

9680. Бойко М. Я. Моноазобарвники та гетероциклічні азосполуки як аналі-

тичні реагенти для спектрофотометричного визначення сульфаніламідів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Бой-

ко Марія Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. 

— [2013-2926 А] УДК 543.422.3:547.541.521 

9681. Делеган-Кокайко С. В. Аналітичне використання комплексів AI, Ga, In 

та Cr з гідразидами та гідразонами карбонових кислот : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Делеган-Кокайко Світ-

лана Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", [Держ. екол. інспекція 

Закарпат. обл.]. — Ужгород, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). 

— 100 пр. — [2013-1331 А] УДК 543.42 
9682. Дубровина В. О. Аналітичне застосування селективної екстракції хрому, 

ванадію, паладію водорозчинними екстрагентами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Дубровина Валентина 

Олександрівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України, 

[Дон. нац. ун-т]. — Одеса, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). 
— 110 пр. — [2013-3131 А] УДК 543.054:[546.76+546.881+546.98 

9683. Мазуренко Є. О. Модифіковані біокомпозитними плівками на основі 

SіO2 та наноматеріалів електроди для амперометричного визначення сорбітолу і 

холіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 
"Аналіт. хімія" / Мазуренко Євген Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-1859 А] УДК 543.552/.553:546.281-31 

9684. Мандзюк М. Г. Міцелярна екстракція біологічно активних неорганічних 

та органічних сполук фазами на основі цетилпіридиній хлориду : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Мандзюк 

Марина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-1161 А] 

 УДК 543.661.183.1 

9685. Погребняк О. С. Спектрофотометричне визначення хлорату(І), бромату(V) 

та йодату(V) N,N-діетиланіліном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Погребняк Олег Степанович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3578 А]

 УДК 543.422.3.061:[546.135+546.145+546.155 

9686. Пушкарьова Я. М. Розв'язання задач якісного хімічного аналізу за до-

помогою штучних нейронних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : спец. 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Пушкарьова Ярослава Миколаївна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2013-3308 А] 

 УДК 543.061:004.032.26 

9687. Ридчук П. В. Вольтамперометрія Rh(ІІІ) в присутності органічних реа-

гентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 

"Аналіт. хімія" / Ридчук Петро Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. 

ун-т", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Ужгород, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3590 А] УДК 543.552/.553 

9688. Селіванова Т. В. Іонні асоціати гетерополімолібдатів як аналітичні фор-

ми визначення Силіцію та Германію в різних об'єктах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Селіванова Тетяна 

Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. 

ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0773 А] УДК 543.42 

9689. Шлюсар О. І. Реакції пероксомоносульфатної кислоти з похідними фен-

тіазину та їх застосування у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогно-

зія" / Шлюсар Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2013-2391 А] УДК 543.062:615.218 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

9690. Лавриненко О. М. Одержання композиційних структурованих систем на 

основі ферум оксигенвмісних мінералів, їх структура та властивості : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Лавринен-

ко Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка. — К., 

2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (70 назв). — 100 пр. — [2013-3214 А] 

 УДК 544.77.022.8:549.5 

9691. Макота О. І. Каталітичне окиснення олефінів С8 молекурярним киснем 

та гідропероксидами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 

02.00.04 "Фіз. хімія" / Макота Оксана Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 

(60 назв). — 100 пр. — [2013-2541 А] УДК 544.472/.473:542.943-92 



   

 
243 

9692. Проценко В. С. Стадійні електрохімічні процеси при електроосадженні 

металів за участю стабільних інтермедіатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Проценко Вячеслав Сергійович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. — 

37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—34 (66 назв). — 100 пр. — [2013-2828 А] 

 УДК 544.65:621.357 

9693. Тюріна Т. Г. Міжмолекулярні взаємодії в суміші вінілових, алілових, 

циклічних мономерів, які містять атоми кисню або азоту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Тюріна Тетяна Григо-

рівна ; НАН України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — 

Донецьк, 2012. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2013-2597 А]

 УДК 544.147:543.632.572 

На ступінь кандидата 

9694. Войтенко О. Ю. Формування ультрадисперсних фаз срібла в мікробіоло-

гічних матрицях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.11 

"Колоїд. хімія" / Войтенко Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Ов-

чаренка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — 

[2013-1245 А] УДК 544.77 

9695. Ворошилова Ю. В. Фізико-хімічні властивості та мікроструктура бінар-

них сумішей на основі імідазолієвих та піридинієвих іонних рідин з ацетонітрилом і 

метанолом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 

"Фіз. хімія" / Ворошилова Юлія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-2937 А] УДК 544.623.032.52 

9696. Гузикевич К. Є. Мембрани з іммобілізованими ферментами та їх функ-

ціональні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Гузикевич Катерина Євгенівна ; НАН України, Ін-т 

біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1207 А] 

 УДК 544.77 

9697. Дем'яненко Є. М. Квантовохімічне дослідження деструкції ацетилса-

ліцилової та аскорбінової кислот і гістаміну, адсорбованих на поверхні кремнезему : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і 

хімія поверхні" / Дем'яненко Євгеній Миколайович ; НАН України, Ін-т хімії по-

верхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2013-1993 А] УДК 544.723 

9698. Іващенко Н. А. Формування наночастинок паладію та платини на по-

верхні хімічно модифікованих кремнеземів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Іващенко Надія Анато-

ліївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — К., 2013. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-1030 А] УДК 544.6 

9699. Калініченко К. В. Біоекстракція важких металів з мулових колоїдних 

систем з їх утилізацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

спец. 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Калініченко Кіра Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

біоколоїдної хімії ім Ф. Д. Овчаренка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2573 А] УДК 544.77.056:628.355 
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9700. Курепа А. С. Механізми процесів акумулювання електричної енергії на 

межі розділу активованого вугілля з електролітом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Курепа 

Андрій Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3754 А] УДК 544.2 

9701. Кучерявий О. В. Фізико-хімічні закономірності деструктивного гідру-

вання інтерметалідів систем Ti-Cu, Ti-Co, Ti-Ni : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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ганіч. хімія" / Задорожній Олександр Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-1689 А] УДК 547.8 

9731. Колобова В. В. Вплив розчинників на гомолітичні та гетеролітичні реак-

ції аліфатичних пероксикислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Колобова Вікторія Віталіївна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2013-3509 А] УДК 547.631.7 

9732. Кур'янов В. О. Глюкозаміниди: синтез, структура, властивості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / 

Кур'янов Володимир Олегович ; НАН України, Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії 
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ім. Л. М. Литвиненка, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Донецьк, 2013. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (65 назв). — 130 пр. — [2013-1913 А] 

 УДК 547.455.623'233.1 

9733. Мушта О. І. Дослідження фтороалкілування ароматичних та гетероцик-

лічних сполук перфтороалкільними похідними міді, срібла та цинку : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Мушта 

Олексій Іванович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2013. — 20 с. : табл., схеми. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2037 А] УДК 547.1'13 

9734. Рябцева А. О. Синтез полімерних носіїв ліків з поліетиленгліколевими 

та поліелектролітними бічними ланцюгами на основі епоксидовмісних поліперокси-

дів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія 

високомолекуляр. сполук" / Рябцева Анна Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-3775 А] УДК 547.64:544.77 

9735. Світлична Н. В. Синтез і хімічні перетворення оксопохідних імідазо-, 

піразоло-, 1,2,4-триазоло- та тетразолоазинів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Світлична Наталія Володи-

мирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. 

патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. наук України"]. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — 

[2013-2064 А] УДК 547.85 

9736. Філатов А. А. Синтез та властивості трис(фторосульфонільних та полі-

фтороалкоксисульфонільних) похідних ароматичних сполук : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Філатов 

Андрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2354 А] 

 УДК 547.412.7:547.541 

9737. Шишкіна О. О. Синтез та функціоналізація 1Н-ізотіохромен-4(3Н) 

он-2,2-діоксиду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.03 "Органіч. хімія" / Шишкіна Олена Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-1115 А]

 УДК 547.8 

549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 

На ступінь доктора 

9738. Пилипів В. М. Дефекти, деформації та магнітна структура модифікова-

них ферит-гранатових плівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Пилипів Володимир Михайлович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Фран-

ківськ, 2013. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (39 назв). — 100 пр. — [2013-3294 А]

 УДК 548.4+544.226 

9739. Сьомка В. О. Петрологія молібдено- і вольфрамоносних метасоматитів 

Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : 

спец. 04.00.08 "Петрологія" / Сьомка Володимир Олексійович ; НАН України, Ін-т 

геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — К., 2013. — 46 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 35—42. — 100 пр. — [2013-0535 А] УДК 549.761+553.493 

9740. Шнюкова К. Є. Магматизм зони зчленування Західно-Чорноморської 

западини, Гірського Криму та Скіфської плити : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.08 "Петрологія" / Шнюкова Катерина Євгенівна ; 

НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — К., 

2013. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32. — 100 пр. — [2013-3669 А] УДК 552.3(477) 

На ступінь кандидата 

9741. Луцький Д. В. Розробка технології вирощування градієнтних кристалів 

твердих розчинів Sb1-x Bix : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.27.06 "Технологія, обладн. і вир-во електрон. техніки" / Луцький Денис Ва-

лерійович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, [Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-2892 А] УДК 549.24:548.5 

9742. Решетник М. М. Структурно-геологічна інформативність магнітних влас-

тивостей гірських порід докембрійського фундаменту : (на прикл. Укр. щита) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / 

Решетник Марія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — 

[2013-1802 А] УДК 550.3"611" 

55 Геологія. Науки про Землю 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  

Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь доктора 

9743. Дубіс Л. Ф. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Україн-

ського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 

11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія" / Дубіс Лідія Францівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 37 с., [2] арк. іл. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 

(45 назв). — 200 пр. — [2013-1249 А] УДК 551.8:551.435.7 

9744. Іноземцев Ю. І. Четвертинні відклади Чорного і Азовського морів : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.10 "Геологія 

океанів і морів" / Іноземцев Юрій Іванович ; НАН України, Ін-т геол. наук, [Держ. 

наук. установа "Від-ня мор. геології та осадоч. рудоутворення"]. — К., 2013. — 60 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 51—58 (65 назв). — 100 пр. — [2013-3159 А] 

 УДК 551.79(262.5) 

9745. Шаталов М. М. Розломно-блокова тектоніка Приазовського мегаблока : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.04 "Геотекто-

ніка" / Шаталов Микола Микитович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — К., 2013. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (52 назви). — 100 пр. — [2013-3659 А] 

 УДК 551.242.056(477) 

9746. Шафранська Н. В. Концепція розломно-блокової тектоніки і структур-

но-тектонічні фактори мінерагенічного аналізу : (на прикл. УЩ і його півден. обрам-

лення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.01"Заг. 

та регіон. геологія" / Шафранська Наталія Василівна ; НАН України, Ін-т геол. наук, 

[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—24 

(36 назв). — 100 пр. — [2013-2383 А] УДК 551.243+553.495.078 

На ступінь кандидата 

9747. Агайар Е. В. Фізико-статистичний аналіз і прогноз слабкого вітру та ін-

версій температури над територією Північно-Західного Причорномор'я : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, 

кліматологія, агрометеорологія" / Агайар Елліна Вікторівна ; Одес. держ. екол. ун-т. 

— Одеса, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — 

[2013-3681 А] УДК 551.5(477.7) 

9748. Анісімов А. Є. Чисельне моделювання мінливості клімату в Чорно-

морському регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Анісімов Анатолій Євгенович ; НАН України, Мор. 

гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-1642 А] УДК 551.58(262.5) 

9749. Гармашов А. В. Вітро-хвильові характеристики Чорного моря : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.08 "Океанологія" / 

Гармашов Антон Вікторович ; НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. — Севастополь, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2408 А]

 УДК 551.446.3(262.5) 

9750. Жирнов П. В. Інженерно-геоморфологічний аналіз правобережжя Канів-

ського водосховища : (на прикл. ключової ділянки "Київ—Ржищів") : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Геоморфологія та па-

леогеографія" / Жирнов Павло Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2013-1213 А] 

 УДК 551.4.08(477.4:282.247.32) 

9751. Кривуля С. В. Критерії дорозвідки великих родовищ вуглеводнів у ниж-

ньопермсько-верхньокам'яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.17 "Геологія 

нафти і газу" / Кривуля Сергій Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[ПАТ "Укргазвидобування"]. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). 

— 100 пр. — [2013-3519 А] УДК 551.24:553.93](477.5) 

9752. Музильова М. О. Просторово-часова мінливість характеристик апве-

лінга в північно-західній частині Чорного моря і біля берегів Криму : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.08 "Океанологія" / Музи-

льова Марина Олександрівна ; Мор. гідрофіз. ін-т НАН України. — Севастополь, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2629 А] 

 УДК 551.46(062.5) 

9753. Прохорова Л. А. Геоекологічні умови Українського сектору глибоковод-

ної зони Чорного моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

[спец.] 04.00.10 "Геологія океанів і морів" / Прохорова Лариса Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т геол. наук. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-3305 А] УДК 504:551.462.32](262.5) 

9754. Старосельський Є. М. Особливості нафтогазонакопичення в палеозой-

ських басейнах світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

[спец.] 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Старосельський Євген Михайлович ; НАН 

України, Ін-т геол. наук. — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 

100 пр. — [2013-2321 А] УДК 551.24:553.98](100) 

9755. Ступка О. О. Офіоліти українських Карпат: геохімія і мінералогія : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / 

Ступка Оксана Орестівна ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2013-1932 А]

 УДК 551.21+551.24](292.452) 
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9756. Тимченко Ю. А. Умови осадкоутворення та палеогеографічні обстанов-

ки протягом плейстоцен-голоцену в Чорному морі : (за даними діатом. аналізу) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.10 "Геологія 

океанів і морів" / Тимченко Юлія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т геол. наук, [Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 

100 пр. — [2013-3370 А] УДК 551.462:551.351](262.5) 

9757. Томенюк О. М. Наукові ідеї Юрія Полянського та їхній вплив на розви-

ток геоморфології і палеогеографії в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія" / Томенюк 

Олена Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — К., 2013. — 20 с. : іл., портр. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. 

— [2013-2914 А] УДК 551.4+551.8](477)(092) 

9758. Чумак Н. М. Палеогеографічні умови Пригорганського Передкарпаття у 

голоцені : (за палінолог. даними) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : спец. 11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія" / Чумак Наталія 

Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с., [1] арк. іл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1279 А] 

 УДК 551.8"627"(292.451/.454) 

9759. Швайка І. А. Палеоархейський вік тоналітових гнейсів Західного Приазов'я 

та етапи їх дислокаційних перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геол. наук : [спец.] 04.00.02 "Геохімія" / Швайка Ірина Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — К., 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0609 А] 

 УДК 551.71(477.7) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

На ступінь доктора 

9760. Галко Т. М. Теоретичні основи освоєння вуглеводневих ресурсів в Азо-

во-Чорноморських акваторіях України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Галко Тетяна Миколаївна ; НАН 

України, Ін-т геол. наук. — К., 2013. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (26 назв). — 

100 пр. — [2013-3102 А] УДК 553.98.041(262.5:477) 

На ступінь кандидата 

9761. Кузьменко О. О. Склад, якість та основні напрями використання вугілля 

Старобільського вугленосного району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геол. наук : спец. 04.00.16 "Геологія твердих горючих копалин" / Кузьменко Олена 

Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 120 пр. — [2013-0284 А] 

 УДК 553.94:552.574](477.61) 

9762. Медвідь Г. Б. Палеогідрогеологічні реконструкції міоценових товщ 

північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину у зв'язку з 

нафтогазоносністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Медвідь Галина Богданівна ; НАН України, 

Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2194 А] УДК 553.98(477.8) 
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556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь доктора 

9763. Шерстюк Н. П. Гідрохімія водних об'єктів залізорудних басейнів : (на 

прикл. Криворіз.-Кременчуц. залізоруд. зони) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / 

Шерстюк Наталія Петрівна ; Одес. держ. екол. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара]. — Одеса, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38. — 

150 пр. — [2013-3015 А] УДК 556.114:553.31(477.63) 

На ступінь кандидата 

9764. Гопцій М. В. Максимальний стік дощових паводків у Прикарпатті : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія 

суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Гопцій Марина Володимирівна ; Одес. держ. екол. 

ун-т. — Одеса, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2013-3112 А]

 УДК 556.166(477.8) 

9765. Давибіда Л. І. Регіональний довгостроковий прогноз природного режи-

му ґрунтових вод із використанням геоінформаційних технологій : (на прикл. Жито-

мир. і Дніпропетров. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

[спец.] 04.00.05 "Геол. інформатика" / Давибіда Лідія Іванівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1776 А] УДК 556.332.06 

9766. Злобіна К. С. Геохімія питних артезіанських вод бортової частини 

Дніпровського артезіанського басейну : (на прикл. м. Києва) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Злобіна Катерина 

Сергіївна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семе-

нюка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-0190 А] УДК 550.4+556.3](477-25) 

9767. Кирилюк О. В. Геогідроморфологічне обґрунтування методики оцінки 

стану басейнових систем малих річок : (на прикл. р. Гукова, Дерелую та Виженки) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідро-

логія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Кирилюк Олена Володимирівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (37 назв). — 100 пр. — [2013-0220 А] УДК 556.51.012(477.85) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

9768. Празукін О. В. Структурно-функціональна і екологічна організація 

наземних та водних фітосистем в умовах Півдня України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Празукін Олександр Ва-

сильович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ін-т біології півд. морів НАН 

України О. О. Ковалевського]. — Дніпропетровськ, 2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—38. — 100 пр. — [2013-3771 А] УДК 574.4/.5(477.7) 

На ступінь кандидата 

9769. Болдирєв Д. А. Санітарна оцінка води, донних відкладень і гідробіонтів 

узбережжя Криму та біоіндикація рибопродукції тест-об'єктом Artemia salina (L) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна 

тварин та вет. санітарія" / Болдирєв Дмитро Андрійович ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Харків. держ. зоовет. акад. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2013-2097 А] 

 УДК 574.63(210.5:477.75) 

9770. Василенко О. В. Особливості функціонування прісноводних водоростей 

за дії гумусових речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Василенко Олеся Володимирівна ; НАН України, 

Ін-т гідробіології, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2013. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2932 А] 

 УДК 574.5:582.26/.27 

9771. Герасименко В. Ю. Оцінка міграції 
137

Cs і 
90

Sr в агроландшафтах 

Центрального Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Герасименко Віктор Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва 

аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-0668 А] УДК 574.91 

9772. Зимароєва А. А. Еколого-етологічні адаптації воронових птахів (Corvi-

dae) в урбанізованих ландшафтах Житомирської області : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Зимароєва Анастасія 

Анатоліївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післяди-

плом. освіти та упр., [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (24 назви). — 100 пр. — [2013-0684 А] 

 УДК 598.293.1:574.24](477.42) 

9773. Кейван М. П. Біоіндикація стану навколишнього природного середови-

ща в зоні розташування птахокомплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кейван Марія Петрівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3497 А]

 УДК 574:636.5 

9774. Назарук К. М. Зоопланктонні угруповання літоралі озер Шацького на-

ціонального природного парку: структура та індикаційне значення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Назарук Кате-

рина Миколаївна ; НАН України, Ін-т екології Карпат, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Львів, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-0739 А] УДК 574.583:591.55](285.2:477.82) 

9775. Стрижак О. В. Вплив екологічних факторів на мікроморфологічний стан 

лісового ґрунтотворення в степу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Стрижак Олег Володимирович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0527 А] УДК 574.4:631.4 

9776. Тихонова О. А. Нафтові вуглеводні в донних опадах і бентосних молюс-

ках Севастопольських бухт : (Чорне море) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Тихонова Олена Андріївна ; НАН 

України, Ін-т біології півд. морів О. О. Ковалевського. — Севастополь, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0550 А] 

 УДК 628.193:665.61:574.587(262.5) 



   

 
254 

577 Maтеріальні основи життя. Біохімія.  

Молекулярна біологія. Біофізика 

На ступінь доктора 

9777. Гунчак А. В. Метаболічні процеси та продуктивність птиці за дії біо-

генних добавок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Гунчак Алла Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т біології тварин. — Львів, 2013. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 

(30 назв). — 150 пр. — [2013-2787 А] УДК 577.128:546.23:636.5/.6 

9778. Кулагіна І. Б. Структурозалежні особливості просторово-часової карти-

ни авторитмічної активності нейронів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Кулагіна Ірина Борисівна ; НАН України, 

Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Міжнар. центр молекуляр. фізіології]. — К., 

2013. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2013-2173 А] 

 УДК 577.3:612.822 

9779. Кучменко О. Б. Біохімічні особливості функціонування убіхінону за 

патологічних станів організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 

наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Кучменко Олена Борисівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — Луганськ, 2013. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—43 (37 назв). — 

100 пр. — [2013-0868 А] УДК 577.161.6:579.61 

9780. Молодченкова О. О. Біохімічні механізми захисних реакцій злакових 

рослин за грибних інфекцій та інших несприятливих умов довкілля : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Молодченкова 

Ольга Олегівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Селекц.-генет. ін-т — Нац. 

центр насіннєзнав. та сортовивчення, НААН України]. — Одеса, 2013. — 41 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—51 (37 назв). — 100 пр. — [2013-2971 А]

 УДК 577.125:633.111 

9781. Стасенко А. А. Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними 

захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Стасенко Аліна 

Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДУ "Нац. ін-т хірургії та транс-

плантології ім. О. О. Шалімова" Нац. акад. мед. наук України]. — К., 2013. — 44 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41. — 100 пр. — [2013-3613 А] 

 УДК 577.27:616-002.3-089.168 

9782. Фальфушинська Г. І. Детоксикаційна функція металотіонеїнів: порів-

няльний аналіз двостулкових молюсків і коропових риб у природних та експеримен-

тальних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Фальфушинська Галина Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2013. 

— 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—29. — 100 пр. — [2013-0565 А] 

 УДК 577.112.85:577.25 

На ступінь кандидата 

9783. Балинська О. В. Характеристика онкогенних властивостей гена хітиназа 

3-подібного білка 1 (CHI3L1) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Балинська Олена Вікторівна ; НАН 
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України, Ін-т молекуляр. біології і генетики, [Навч.-наук. центр "Ін-т біології" Київ. 

нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. + іл. ([2] арк.). — 

Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 110 пр. — [2013-2604 А] 

 УДК 577.21:616-006.04 

9784. Вятченко-Карпінський В. Ю. Модуляція функціонування P2X3-рецеп-

торів аналогами діаденозинових поліфосфатів в сенсорних нейронах щурів при боль-

ових синдромах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.02 "Біофізика" / Вятченко-Карпінський В'ячеслав Юрійович ; НАН України, Ін-т 

фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2013-3441 А] УДК 577.354:612.815.1 

9785. Гнатишина Л. Л. Стрес-лімітуючі молекулярні системи прісноводних 

молюсків в умовах забруднення водного середовища : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гнатишина Леся Любо-

мирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-

лодимира Гнатюка]. — Чернівці, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). 

— 100 пр. — [2013-0101 А] УДК 577.25:564.1/.3 

9786. Гребіник С. М. Продукування активних форм кисню та зміна рівня ци-

тозольного кальцію у трансформованих Т-клітинах за дії фотозбудженого фулерену 

С60 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Гребіник Сергій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 130 пр. — [2013-1896 А]

 УДК 577.15 

9787. Дмитрук С. М. Особливості ліпідного і ліпопротеїнового спектру крові 

та печінки у віддаленому періоді після пролонгованого низькоінтенсивного іонізую-

чого опромінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.01 "Радіобіологія" / Дмитрук Сергій Миколайович ; Нац. акад. мед. наук Ук-

раїни, ДУ "Нац. наук. центр радіац. медицини НАМН України". — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-3126 А] 

 УДК 577.34:577.115 

9788. Зажицька М. О. Механізми формування треку ДНК при кометному елект-

рофорезі ізольованих клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Зажицька Маріанна Олегівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2870 А] УДК 577.32:576.08 

9789. Карбовський Л. Л. Експресія циркадіальних та ретинобластома-залеж-

них генів у клітинах гліоми з пригніченою активністю ERN1 : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Карбовський Лео-

нід Леонідович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. — Х., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0693 А] 

 УДК 577.112 

9790. Кулєшова Д. К. Оксидативний стрес і стан ферментативних систем за-

хисту від вільнорадикального пошкодження у підлітків з ожирінням : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Кулєшова 

Дар'я Костянтинівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. установа "Ін-т охо-

рони здоров'я дітей та підлітків"]. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-1354 А] УДК 577.15:616-056.25]-053.6 
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9791. Кучков В. М. Розподіл проникаючих кріопротекторів та стан води в сус-

пензіях еритроцитів ссавців перед кріоконсервуванням : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Кучков Вадим Ми-

колайович ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0295 А] 
 УДК 577.356.043:547.42 

9792. Липова Н. М. Унікальні альтернативні сплайс-варіанти 6-фосфофрукто-

2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази-1 та -2 у клітинах людини і тварин : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Липова 
Надія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0718 А] УДК 577.112.7 

9793. Лозінська Л. М. Глюкоза та фруктоза як потенційні фактори розвитку 

карбонільного та оксидативного стресів у дріжджів Saccharomyces cerevisiae : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Лозінська Людмила Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2013-0315 А] 

 УДК 577.126/.127 
9794. Непийвода Х. Д. Біохімічні характеристики та параметри функціональ-

ної активності пухлинних клітин під впливом епідермального фактора росту за де-

фіциту сироваткових факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Непийвода Христина Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-1166 А] УДК 577.11:612.112 

9795. Нечай Г. І. Селекція та фізіолого-біохімічна характеристика дріжджів 

Xanthophyllomyces dendrorhous, збагачених селеном та здатних до продукції біо-

комплексів хрому(ІІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Нечай Галина Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т біології тварин. — Львів, 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-0742 А] УДК 577.1:663.12 

9796. Панчишин О. Б. Взаємозв'язок між NO-синтазною системою, ендоген-
ними простагландинами та а-амілазою підшлункової залози за умов експеримен-

тального діабету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Панчишин Орест Богданович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т біології тварин, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 

16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0749 А] 
 УДК 577.15:612.34:616-092.9 

9797. Прокопів Т. М. Взаємозв'язки асиміляції заліза, оксидативного стресу та 

надсинтезу рибофлавіну у флавіногенних дріжджів Pichia guilliermondii : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / 
Прокопів Тетяна Маркіянівна ; НАН України, Ін-т біології клітини. — Львів, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 120 пр. — [2013-3304 А] 

 УДК 546.72:577.164.12 

9798. Ржепецький Ю. А. Фосфорилювання адаптерного протеїну Ruk/CIN85 в 
регуляції біологічних відповідей клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Ржепець-

кий Юрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т біології клітини. — Львів, 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2589 А]

 УДК 577.112.7:576.32/.36 
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9799. Ростама Ш. Молекулярно-клітинні механізми адаптації Dunaliella viridis 

Teodor. до високих концентрацій міді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ростама Шейда ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2013-1637 А] УДК 577.123:582.26/.27 

9800. Сидір Н. П. Біохімічні показники крові та молока вівцематок за умов ви-

користання у раціонах різних рівнів мінеральних елементів (S, I, Cu, Zn, Co) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Сидір Надія Петрівна ; Ін-т біології тварин НААН. — Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2312 А] 

 УДК 636.32/.38.087:577.118 

9801. Сорокіна Л. В. Функціонування мітохондрій клітин експериментальних 

пухлин у динаміці росту та за впливу натрію дихлорацетату : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Сорокіна Любов 

Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 130 пр. — [2013-2071 А] 

 УДК 577.352:576.311.347:616-006-092.9 

9802. Талалаєв О. С. Вплив умов зміненої гравітації на експресію генів низь-

комолекулярних білків теплового шоку проростків Pisum sativum L. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. 

біологія, гістологія" / Талалаєв Олександр Сергійович ; НАН України, Держ. устано-

ва "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Хо-

лодного]. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. 

— [2013-2912 А] УДК 577.112/.218:531.5]:635.656 

9803. Тимошенко М. О. Участь системи глутатіону в експериментальному га-

строканцерогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Тимошенко Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2013-1442 А] УДК 577.112:616.33-006.6 

9804. Томін А. М. Сіалідази в апоптозі та при автоімунних і онкологічних за-

хворюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 

"Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Томін Андрій Миколайович ; НАН Украї-

ни, Ін-т біології клітини. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2013-2596 А] УДК 577.15:576.36 

9805. Усинський Р. С. Статеві особливості холінергічної регуляції серця щурів в 

умовах адреналінового його пошкодження на тлі блокади АТФ-чутливих калієвих та 

кальцієвих каналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Усинський Руслан Станіславович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2013. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-1934 А] 

 УДК 577.175.1:616.12-031.84-092.9 

9806. Устянська О. В. Регуляція тіаміном та його метаболітами активності ка-

тепсинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Устянська Ольга Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Херсон, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). 

— 100 пр. — [2013-0563 А] УДК 577.164.1:577.15 
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9807. Фафула Р. В. Порушення активностей Са
2+

- та Na
+
-ATP-залежних транс-

портувальних систем у лімфоцитах периферичної крові при ревматичних захво-

рюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 

"Біофізика" / Фафула Роман Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Львів, 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-1447 А] 

 УДК 577.3:616.72-002 

579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 

9808. Полішко Т. М. Мікрофлора піхви в нормі та при дисбактеріозах: їх мо-

делювання та корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Полішко Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара]. — К., 2013. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—37 (71 назва). — 100 пр. 

— [2013-1394 А] УДК 579.61:612.627.1 

На ступінь кандидата 

9809. Василів О. М. Вплив солей перехідних металів 3d-типу на фізіолого-

біохімічні властивості бактерій Desulfuromonas acetoxidans : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Василів Ореста 

Михайлівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—19 (31 назва). — 100 пр. — [2013-3431 А] УДК 579.22 

9810. Войда Ю. В. Фенотиповий поліморфізм і генетична пластичність штамів 

Escherichia coli різних біотопів та збереженість їх біологічних властивостей кріокон-

сервуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 

"Мікробіологія" / Войда Юлія Валеріївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та іму-

нології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. після-

диплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(23 назви). — 100 пр. — [2013-2780 А] УДК 579.842:579.253.2 

9811. Голубка О. В. Мікробіологічні особливості клінічно значущих ізолятів 

грибів роду Candida та удосконалення підходів щодо лабораторної діагностики 

кандидозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 

"Мікробіологія" / Голубка Ольга Вадимівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та 

імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України". — Х., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1729 А] УДК 579.61:616-078 

9812. Давиденко П. О. Біологічні властивості дисоціативних форм Mycobacte-

rium bovis та їх ідентифікація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 

Давиденко Павло Олександрович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політи-

ки та продовольства України]. — К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-2614 А] УДК 579.62 

9813. Зарічна О. З. Удосконалення методів виявлення мікобактерій туберку-

льозу та вивчення їх чутливості до нових антибактерійних сполук : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Зарічна 

Ольга Зіновіївна ; НАН України, Ін-т біології клітин, [ДУ "Львів. НДІ епідеміології 

та гігієни МОЗ України"]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2013-0183 А] УДК 579.873.2:616-002.5 
9814. Івахнюк Т. В. Мікробіологічні та імунологічні особливості кандидозної 

інфекції у новонароджених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Івахнюк Тетяна Василівна ; Держ. установа "Ін-т 
мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України", [Сум. 
держ. ун-т]. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. 
— [2013-2794 А] УДК 579.2:616.992.282-053.31 

9815. Кашпур Н. В. Протимікробна активність і біологічна дія субстанцій рос-
линного походження представників родів Galium L. та Artemisia L. : [автореф.] дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Ка-
шпур Наталія Валеріївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Меч-
никова Нац. акад. мед. наук України". — Х., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—22 
(41 назва). — 100 пр. — [2013-2798 А] УДК 579.8.017 

9816. Коцар О. В. Біологічна характеристика метицилінстійких ізолятів S. aureus, 
вегетуючих в різних екологічних нішах у хворих на гнійно-запальні процеси : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіо-
логія" / Коцар Олена Василівна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології 
ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України". — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-1738 А] 

 УДК 579.61:616-078 
9817. Лівінська О. П. Тейхоєві кислоти пробіотичних штамів молочнокислих 

бактерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 
"Мікробіологія" / Лівінська Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і віру-
сології ім. Д. К. Заболотного. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(10 назв). — 100 пр. — [2013-1226 А] УДК 579.864.063.8 

9818. Пантьо В. В. Ступінь впливу низькоінтенсивного лазерного випроміню-
вання на біологічні властивості S. аureus та чутливість до протимікробних засобів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіо-
логія" / Пантьо Валерій Валерійович ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імуноло-
гії ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — 
Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—22 (38 назв). — 100 пр. — [2013-2822 А]
 УДК 615.849.19:579.861.2 

9819. Хірна Т. В. Вплив озону та електронного пучка на мікроорганізми при-
родних та стічних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Хірна Тетяна Віталіївна ; Держ. установа "Ін-т мікро-
біології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України". — Х., 2013. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2013-1831 А] 

 УДК 579.63:628.16 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

9820. Прядкіна Г. О. Фотосинтетичні пігменти, ефективність використання 
сонячної радіації та продуктивність рослин у агроценозах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Прядкіна Галина 
Олексіївна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2013. — 44 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (42 назви). — 100 пр. — [2013-1067 А] 

 УДК 581.133.1:633.11 
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На ступінь кандидата 

9821. Андрєєва О. О. Рослинний покрив північної частини Поділля в голоцені : 

(за даними спорово-пилк. аналізу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Андрєєва Ольга Олегівна ; НАН України, Нац. 

ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Ін-т екології Карпат НАН України]. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (37 назв). — 100 пр. — [2013-1562 А] 

 УДК 581.9(477.43/.47):57.07 

9822. Бармак І. М. Раритетна компонента флори Синюхо-Інгулецького степо-

вого межиріччя (в межах Кіровоградщини): популяційні та созологічні аспекти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 

Бармак Ірина Миколаївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Нац. 

наук.-природн. музей]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). 

— 100 пр. — [2013-2766 А] УДК 581.9(477.65) 

9823. Бойко Т. О. Ліхенобіота Єланецько-Інгульського регіону : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.21 "Мікологія" / Бойко Тетяна 

Олексіївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Херсон. держ. ун-т]. 

— К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 150 пр. — [2013-0650 А]

 УДК 582.29(477.65) 

9824. Бриков В. О. Реакція мітохондрій клітин кореня Pisum sativum L. на дію 

кліностатування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Бриков Василь Олександрович ; 

НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", 

[Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-2847 А] УДК 576.311.347.016.2:581.43 

9825. Гуцман С. В. Флора міст східної частини Волинського Полісся : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / 

Гуцман Сергій Володимирович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, 

[Рівнен. держ. гуманіт. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 110 пр. — [2013-1310 А] УДК 581.93(477.82) 

9826. Давидов Д. А. Лісова рослинність Роменсько-Полтавського геоботаніч-

ного округу (Україна): синтаксономія, антропогенні зміни та охорона : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Давидов 

Денис Анатолійович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — К., 2013. 

— 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0136 А] 

 УДК 581.526.42(477.5) 

9827. Данильчук О. В. Стійкість видів і гібридів роду Populus L. до забруд-

нення середовища важкими металами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Данильчук Олександр Вікторович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Криворіз. ботан. 

сад НАН України]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(27 назв). — 100 пр. — [2013-2615 А] УДК 581.52:582.681.81 

9828. Дацько О. М. Біолого-екологічні особливості видів роду Sorbus L. в зв'язку 

з їх інтродукцією на південному сході України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Дацько Олексій Михайлович ; 

НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Донец. ботан. сад]. — К., 2013. — 

16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (19 назв). — 100 пр. — [2013-3119 А] 

 УДК 581.5:582.711.714](477-12) 
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9829. Закрасов О. В. Морфологія та біологія розвитку Azalea indica в умовах 

оранжерейної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Закрасов Олександр Володимирович ; НАН України, Нац. 

ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). 

— 100 пр. — [2013-2148 А] УДК 581.4:581.14 

9830. Зуєва О. А. Представники родини Vitaceae Juss.: ритміка росту та анато-

мо-морфологічні особливості в умовах оранжерейної культури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Зуєва Ольга 

Анатоліївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-3485 А] УДК 581.4:631.234 

9831. Іваницька Б. О. Аутекологічні особливості розвитку рослин видів роди-

ни Araceae Juss. ex situ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Іваницька Богдана Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка 

НАН України]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-0686 А] УДК 582.521.41:581.522 

9832. Каземірська М. А. Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae Juss.) в Україні : 

(хорологія, стан популяцій, охорона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Каземірська Марія Анатоліївна ; НАН Украї-

ни, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 

К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0892 А]

 УДК 582.572-19(477) 

9833. Калашник С. О. Стратегії структурних пристосувань сукулентних пред-

ставників роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Калашник Сергій Олександрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3161 А] УДК 581.4:582.682.1 

9834. Козир М. С. Рослинність заплавних лук річки Сейм : (синтаксономія, 

динаміка, охорона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.05 "Ботаніка" / Козир Микола Станіславович ; НАН України, Ін-т ботаніки 

ім. М. Г. Холодного, [Наук. центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу]. — 

К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0241 А]

 УДК 581.526.45(282) 

9835. Мацюк О. Б. Морфогенез генеративних органів і біологія цвітіння горіха 

грецького ( Juglans regia L.) в умовах Західного Поділля : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Мацюк Оксана Богданів-

на ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-

лодимира Гнатюка]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-2897 А] УДК 581.4:582.632.1](477.84) 

9836. Ніколаєва О. В. Мінливість та життєздатність Juniperus excelsa Bieb. у 

Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Бо-

таніка" / Ніколаєва Олександра Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [До-

нец. ботан. сад НАН України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-3561 А] УДК 581.15:582.477](477.75) 

9837. Подорожний Д. С. Півники сибірські (Iris sibirica L.) в Україні : (хо-

рологія, популяції, еколого-ценот. особливості та охорона) : автореф. дис. на здобут-
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тя наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Подорожний Дмитро 

Сергійович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2276 А] 

 УДК 582.579.2:574.3](477) 

9838. Пономарьова О. А. Види роду Tilia L. в урболандшафтах м. Дніпро-

петровська : (життєвість, адаптація, омолодження) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Поно-

марьова Олена Анатоліївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-1397 А] УДК 582.685.4:581.57](477.63-25) 

9839. Райда О. В. Водорості водойм регіонального ландшафтного парку "Нижньо-

ворсклянський" (Україна) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Райда Олена Володимирівна ; НАН України, Ін-т бота-

ніки ім. М. Г. Холодного, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 150 пр. — [2013-0950 А] 

 УДК 582.26 

9840. Сандецька Н. В. Роль фосфору та сірки у формуванні якісного урожаю 

високопродуктивних сортів озимої пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Сандецька Надія Василівна ; 

НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1803 А] 

 УДК 581.133.4/.5:633.11"324" 

9841. Спрягайло О. В. Культивована дендрофлора Середнього Подніпров'я та 

перспективи її оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Спрягайло Олександр Васильович ; НАН України, Нац. 

ботан. сад ім. М. М. Гришка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2013-0993 А] УДК 582.091/.097(477.41) 

9842. Тимчук Д. С. Динаміка вмісту і співвідношення вуглеводів в зерні ендо-

спермових мутантів кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Тимчук Дмитро Сергійович ; Херсон. держ. ун-т, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0548 А] УДК 633.15:581.19 

9843. Ходаніцький В. К. Роль амонійної форми азоту в живленні високопро-

дуктивних сортів озимої пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Ходаніцький Віталій Казимирович ; 

НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1832 А] 

 УДК 581.133.1:633.11"324" 

9844. Ястреб Т. О. Фізіолого-біохімічні механізми індукування стійкості рослин 

до абіотичних стресорів дією ароматичних і дикарбонових аліфатичних кислот : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія 

рослин" / Ястреб Тетяна Олегівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, 

[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0838 А] УДК 581.13.036 
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59 Зоологія 

На ступінь доктора 

9845. Демченко В. О. Закономірності трансформації іхтіофауни водойм Азов-

ського басейну за впливу природних та антропогенних чинників : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Демченко Віктор 

Олексійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. ун-т біоресурсів та 

природокористування України]. — Чернівці, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—37 (47 назв). — 100 пр. — [2013-0146 А] УДК 591.55:597.2/.5](262.54) 

9846. Капрусь І. Я. Хорологія різноманіття колембол : (філогенет., типол. і фауніст. 

аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.08 

"Зоологія" / Капрусь Ігор Ярославович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмаль-

гаузена, [Держ. природознав. музей НАН України]. — К., 2013. — 41 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (67 назв). — 100 пр. — [2013-0210 А] 

 УДК 595.71:591.5 

9847. Козерецька І. А. Мутаційні процеси в природних популяціях Drosophila 

melanogaster Meig. України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Козерецька Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 

фізіології рослин і генетики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41. — 100 пр. — [2013-2880 А] 

 УДК 575.17:595.773.4(477) 

9848. Сухомлін К. Б. Мошки підродини Simuliinae зони мішаних лісів Європи : 

(фауна, морфологія, філогенія, систематика, екол. особливості) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Сухомлін Кате-

рина Борисівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—36. — 

100 пр. — [2013-1811 А] УДК 595.771 

На ступінь кандидата 

9849. Бияк В. Я. Білково-нуклеїновий обмін у риб малих річок Західного 

Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 

"Іхтіологія" / Бияк Віктор Яремович ; НАН України, Ін-т гідробіології, [Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-3057 А] УДК 577.12:597.55](282:477) 

9850. Білоконь О. В. Фізіологічний статус організму курок-несучок та їх про-

дуктивність за впливу комплексних мінеральних добавок : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Біло-

конь Олена Валентинівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і приро-

докористування України. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-3684 А] УДК 591.133.15:636.52/.58.034 

9851. Васильєва І. М. Особливості нейрогуморального статусу у щурів з 

домінантним та субмісивним типами поведінки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Васильєва 

Ірина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-3432 А] УДК 577.17:591.556.2 

9852. Дегтяренко О. В. Особливості формування угруповань молюсків річок 

Північно-Західного Приазов'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Дегтяренко Олена Володимирівна ; Нац. акад. 
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аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(23 назви). — 100 пр. — [2013-0143 А] УДК 591.55:594](477.7) 
9853. Кравець Н. Я. Антофільний комплекс комах суходільних лук Західного 

Поділля: особливості формування та екологічні функції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кравець Наталія Яро-
славівна ; НАН України, Ін-т екології Карпат, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгомано-
ва]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-
1252 А] УДК 591.5:595.7](477.43/.44) 

9854. Куліш А. В. Структура і динаміка поселень карасів (CARASSIUS Jarocki, 
1822) водойм Східної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Куліш Андрій Вікторович ; НАН України, Ін-т 
зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 
(6 назв). — 115 пр. — [2013-0288 А] УДК 575.2:597.551.2 

9855. Кушинська М. Є. Комахи-запилювачі в консортивній структурі рослин 
роду Gentiana L. у високогір'ї Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кушинська Марія Євгенівна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 
[2013-1610 А] УДК 582.923:581.162.3:595.7](477:292.452) 

9856. Мартинов О. В. Одноденки (Insecta, Ephemeroptera) Cхідної України : 
(фауна, систематика, морфол. та екол. особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 "Ентомологія" / Мартинов Олександр Во-
лодимирович ; Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, НАН України. — К., 2013. — 
22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1228 А] 

 УДК 595.734(477.52/.6) 
9857. Пампура М. М. Сучасне поширення і структура поселень перлівницевих 

Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia) фауни України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Пампура Марія Михайлівна ; 
НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка]. — К., 2013. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (21 назва). — 100 пр. 
— [2013-0414 А] УДК 591.9+591.4]:594.141 

9858. Півень С. М. Ліпідний обмін в організмі корів за періодами лактації і ге-
стації плода та його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 
наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Півень Світлана Миколаївна ; 
Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3717 А] 

 УДК 636.2:591.05:577.115 
9859. Русін М. Ю. Рідкісні та зникаючі види гризунів степової зони Східної 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 
"Зоологія" / Русін Михайло Юрійович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмаль-
гаузена. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). 
— 100 пр. — [2013-1640 А] УДК 599.32(251.1:477.52/.6) 

9860. Савинська Н. О. Аутекологічні особливості та консортивні зв'язки мо-
дельних видів мухоловок трансформованих територій Північно-Східної України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 
Савинська Надія Олександрівна ; НАН України, Ін-т екології Карпат, [Харків. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(19 назв). — 100 пр. — [2013-0477 А] УДК 598.288.7:591.5(477.54) 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

9861. Бессалова Є. Ю. Ксеногенна спинномозкова рідина в реалізації міжор-

ганної взаємодії регуляторних систем : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" ; 14.03.03 

"Нормал. фізіологія" / Бессалова Євгенія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т 

ім. С. І. Георгієвського"]. — Вінниця, 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 

(49 назв). — 100 пр. — [2013-2924 А] УДК 611.82.08 

9862. Божок Г. А. Кріоконсервування та індукція толерантності як фактори 

впливу на структурно-функціональну збереженість ендокринних тканин за умов 

трансплантації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 

03.00.19 "Кріобіологія" / Божок Галина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т пробл. 

кріобіології і кріомедицини. — Х., 2013. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(77 назв). — 100 пр. — [2013-2650 А] УДК 57.086.13:611.43/.44 

9863. Кузьменко Ю. Ю. Морфогенез нирки при дії ендогенних та екзогенних 

чинників в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Кузьменко Юрій Юрійович ; М-во охорони 

здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. 

— Луганськ, 2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 

(34 назви). — 100 пр. — [2013-3208 А] УДК 611.61.068:57.04 

9864. Овчаренко В. В. Морфофункціональні особливості селезінки щурів 

після впливу гіпертермії в різні вікові періоди : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Овчаренко Володимир 

Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". — Луган-

ськ, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (31 назва). — 100 пр. — [2013-

2437 А] УДК 611.41:612.017:616-092.9 

9865. Фоміна К. О. Морфогенез органів нейроендокринної системи за звичай-

них умов навколишнього середовища та після інгаляційного впливу екологічно 

несприятливих летючих компонентів епоксидних смол в різні вікові періоди : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. ана-

томія" / Фоміна Ксенія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 

"Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (50 назв). — 100 пр. — [2013-2504 А] 

 УДК 504.054:[616.61+611.44]:616-092.9 

На ступінь кандидата 

9866. Гантімуров А. В. Морфологічна характеристика кровоносних судин 

печінки та нирок щурів за умов експериментального перитоніту та його лікування 

новим способом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гантімуров Антон Вячеславович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2013-3103 А] УДК 611.1:616.381-002]-092.9 
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9867. Грищук М. Г. Вікові особливості морфогенезу нижньої щелепи в умовах 

загальної хронічної гіпертермії та фізичних навантажень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Грищук Максим 

Геннадійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". 

— Луганськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-1989 А] УДК 611.716:612.57 

9868. Карчевський С. О. Індивідуальна анатомічна мінливість трикутників 

поперекової ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Карчевський Сергій Олександрович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — 

Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3166 А] 

 УДК 611.73:612.6.05 

9869. Матвєйшина Т. М. Особливості будови глотки щурів в постнатальному 

періоді в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії : (анатомо-експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 

"Нормал. анатомія" / Матвєйшина Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-2191 А] УДК 611.32:616-097-092.9 

9870. Морозов В. М. Морфогенез нижньої щелепи при імплантації до вели-

когомілкової кістки біогенного гідроксилапатиту, насиченого залізом у різних кон-

центраціях : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Морозов Віталій 

Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". 

— Луганськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-

0370 А] УДК 611.716:616.718.5-089.843-092.9 

9871. Петровський В. В. Лімфатичне русло соматичних та вегетативних не-

рвових утворень попереково-крижової ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Петровський Вадим Ва-

лентинович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т 

ім. С. І. Георгієвського"]. — Тернопіль, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2013-3291 А] УДК 611.4 

9872. Покотило П. Б. Ангіоархітектоніка нирки щура в нормі та при експери-

ментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Покотило Петро Богданович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1558 А] 

 УДК 611.13:616.379-008.65 

9873. Романенко О. А. Морфогенез печінки щурів під впливом ацетату 

свинцю та за умов корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Романенко Олександр Анатолійович ; М-во 

охорони здоров'я [України], Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. 

МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-0466 А] УДК 611.36.013-092.9 

9874. Смірнова С. М. Функціональна морфологія надниркових залоз у ди-

наміці полікістозного процесу яєчників : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Смірнова 

Світлана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 
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мед. ун-т", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Лу-

ганськ, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2013-3607 А] 

 УДК 611.45:591.463.2 

9875. Совгиря С. М. Гістотопографічні та імуногістохімічні особливості будо-

ви слизової оболонки клиноподібної пазухи людини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Совгиря Світлана 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [Вищ. 

держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3784 А] УДК 611.86.018 

9876. Тян О. В. Морфологічні критерії оцінки кісткового тазу при ендокрин-

них формах жіночого безпліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Тян Ольга Володимирівна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [ДЗ "Крим. держ. мед. ун-т 

ім. С. І. Георгієвського"]. — Луганськ, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-3823 А] УДК 611.718:618.177 

9877. Халло О. Є. Морфо-функціональний стан передміхурової залози і яєчка 

в нормі, при розладах кровообігу та його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Халло Олександра 

Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДВНЗ "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0577 А] УДК 611.637.018+616.65-002-07 

9878. Шевчук Н. А. Сонографічні параметри нирок у здорових юнаків і дівчат 

Поділля різного віку та різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Шевчук Наталія Анатоліївна ; 

М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-2385 А] УДК 611.61:616-073-053.6 

9879. Шутов Є. Ю. Особливості росту, будови та формоутворення кісток ске-

лету при впливі на організм парів толуолу : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Шутов Євген Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 

мед. ун-т". — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-3025 А] УДК 611.71:614.718 

9880. Якубовська О. М. Рентгенанатомічні параметри серця у юнаків і дівчат 

різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Якубовська Ольга Михайлівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1473 А] УДК 611.12:616-073.7-053.6 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

9881. Власенко О. В. Нейронні системи, залучені у формування оперантної 

рухової програми в моторній корі : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Власенко Олег 

Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (43 назви). — 

100 пр. — [2013-2406 А] УДК 612.825.2:616-092.9 
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9882. Вовчук І. Л. Вікові особливості регуляції системи протеолізу за пухлин-

ного процесу в ендометрії та яєчниках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Вовчук Ірина Леонідівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Чернівці, 2013. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—37 (70 назв). — 150 пр. — [2013-0081 А] 

 УДК 612.398:618.11-006 

9883. Вознесенська Т. Ю. Функціонування органів репродуктивної системи в 

умовах експериментального імунного ушкодження яєчників : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / 

Вознесенська Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — 

К., 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32. — 100 пр. — [2013-2779 А] 

 УДК 612.621.38 

9884. Літус В. І. Морфологічні та імунологічні зміни органів імунітету щурів 

за умов мікромеркуріалізму та його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" ; 14.03.09 "Гістологія, 

цитологія, ембріологія" / Літус Віктор Іванович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика]. — К., 2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (35 назв). 

— 100 пр. — [2013-1666 А] УДК 612.017:616.41-092.9 

9885. Сківка Л. М. Імуномодуляторні ефекти бактеріальних біополімерів за пух-

линного росту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.09 

"Імунологія" / Сківка Лариса Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

К., 2013. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—44. — 100 пр. — [2013-1183 А] 

 УДК 612.017.1 

9886. Станішевська Т. І. Закономірності тиреоїдної регуляції фізіологічних 

функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 

"Фізіологія людини та тварин" / Станішевська Тетяна Іванівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Х., 

2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35. — 100 пр. — [2013-1759 А] 

 УДК 612.444.018 

9887. Томчук В. А. Метаболізм ліпідів в організмі новонароджених телят за 

гострих розладів травлення та після застосування ентеросорбентів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Томчук Віктор 

Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — Львів, 2013. 

— 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (45 назв). — 100 пр. — [2013-2338 А] УДК 

612.015.3:636.2"464" 

9888. Трокоз В. О. Стимуляція фізіологічних процесів у організмі тварин біо-

логічно активними речовинами різного походження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Трокоз Вік-

тор Олександрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т 

вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України Кабінету Міністрів України]. — Львів, 2013. — 48 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—45 (107 назв). — 100 пр. — [2013-1086 А] 

 УДК 612:613.292 

9889. Шугуров О. О. Механізми формування викликаних потенціалів спинно-

го мозку у нормі та патологічних випадках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Шугуров Олег Оле-



   

 
271 

гович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-

чара]. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2013-1462 А]

 УДК 612.83 

На ступінь кандидата 

9890. Алієва Т. А. Вікова динаміка ЕЕГ-потенціалів і їх взаємозв'язок з психо-

фізіологічними процесами у дітей та підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Алієва Таміла 

Аліївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-3402 А] УДК 612.821-053.2 

9891. Бегош Н. Б. Вплив роботи за монітором комп'ютера на зорові функції 

осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Бегош Ніна Богданівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Держ. вищ. навч. закл. "Тер-

нопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Львів, 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1488 А] 

 УДК 612.84:613.64:004.38 

9892. Берест О. Ю. Реадаптаційні особливості морфогенезу тимуса під впли-

вом хронічного іонізуючого випромінювання та харчових домішок : (анатомо-експе-

рим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Берест Олексій Юрійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т". — Луганськ, 2013. — 23 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1490 А] 

 УДК 612.07:613.292:613.648.4 

9893. Бондзик О. В. Вплив L-аргініну на кисневий баланс та зовнішньосекре-

торну функцію печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Бондзик Олена Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3422 А] УДК 612.357.1.015 

9894. Вислий А. А. Організація ефекторних механізмів оновлення гомеоста-

тичного балансу організму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Вислий Анатолій Анатолійович ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 150 пр. — [2013-1204 А] УДК 612.822 

9895. Глєбов О. М. Особливості емоційного реагування щурів з функціональ-

ною зміною мозкового кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Глєбов Олексій Михайлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Держ. закл. "Лу-

ган. держ. мед. ун-т"]. — Донецьк, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-0099 А] УДК 612.824:616-092.9 

9896. Головченко І. В. Електрофізіологічні та гемодинамічні особливості го-

ловного мозку дітей 8—12 років з порушенням рухової активності центрального 

походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Головченко Ігор Валентинович ; Херсон. 

держ. ун-т. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-0105 А] УДК 612.821.8:616.8-009.1-053.2 

9897. Дац Р. І. Структурні особливості та гемомікроциркуляторне русло зоро-

вого нерва в нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Дац 
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Роман Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. — Львів, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-1506 А] УДК 612.84+616.379-008.64 

9898. Камрацька О. І. Морфофункціональний стан кишечника поросят при 

адаптації організму до технологічних стресів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Камрацька Олеся 

Іванівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. меди-

цини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1514 А] УДК 612.335.01:636.4 
9899. Катюшина О. В. Механізми фізіологічної дії надмалих доз аспірину та 

його похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Катюшина Оксана Валеріївна ; Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18. — 100 пр. — [2013-3494 А] УДК 612.014.46 
9900. Ключникова А. І. Динаміка імунної відповіді при внутрішньомозковому 

введенні алогенних клітин у мишей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Ключникова Антоніна Іванівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромо-
данова НАМН України"]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-0230 А] УДК 612.017:591.481.1:616-092.9 

9901. Лежньова О. В. Особливості будови тіла та показників центральної ге-

модинаміки у спортсменів різних видів спорту : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Лежньова Олена Ва-
силівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. 

— Вінниця, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-1159 А] УДК 612.13:796-051 

9902. Мазниченко А. В. Зміни активності в нейронних мережах спинного 
мозку при розвитку втоми та запаленні скелетних м'язів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Маз-

ниченко Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. 

— К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2013-0328 А] УДК 612.766.1 
9903. Мохаммед Халіл Саід. Вплив протиглаукомних препаратів на морфоло-

гічну реакцію і осмотичну стійкість еритроцитів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Мохаммед Халіл 

Саід ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0737 А] УДК 612.111:615.22 
9904. Наконечна С. А. Оцінка ефекту хронічного впливу похідних фенолу на 

зміну фізіологічних станів у експериментальних тварин : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / 

Наконечна Світлана Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-1378 А] 

 УДК 612.591:616-092.9 

9905. Піхтірьова А. В. Секретоутворююча функція молочної залози свинома-

ток залежно від типу вищої нервової діяльності та її корекція : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / 
Піхтірьова Аліна Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Львів. нац. ун-т вет. мед. та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Сум. нац. аграр. ун-т]. 

— Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-1062 А] УДК 612.664:636.4 
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9906. Порошинська О. А. Фізіологічне обґрунтування застосування лізину, 

метіоніну та треоніну для перепелів м'ясного напряму продуктивності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та 

тварин" / Порошинська Оксана Андріївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-3718 А] УДК 636.6.033:612.398.192 

9907. Рокунець І. Л. Роль гіпокампу в процесах організації та відтворення 

програм автоматизованих рухів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Рокунець Ігор Леонідович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2013. 

— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3317 А] 

 УДК 612.821.3 

9908. Скобенко О. В. Діагностика та диференційована корекція порушень тер-

морегуляції у дітей молодшого шкільного віку з вегетативною дисфункцією : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 

Скобенко Олена Василівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. 

мед. наук України". — К., 2013. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-2069 А] УДК 612.55-053.2:616.836 

9909. Сосімчик І. О. Стан печінки щурів після гіпотермічного зберігання за 

присутності мітохондріально адресованих агентів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Сосімчик Ірина Олександ-

рівна ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. — Х., 2013. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0518 А] 

 УДК 612.35:612.592 

9910. Таврог М. Л. Морфофункціональні особливості червоподібного відрост-

ка людини в пізньому пренатальному і ранньому постнатальному періодах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Таврог Маріанна Львівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. 

— Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-2330 А] УДК 612.363:611.068]-07-053.13-053.31 

9911. Ткаченко Г. В. Вплив гіпокінезії на деякі фізіологічні функції, що харак-

теризують стан гемодинаміки і антиоксидантних систем у людей молодого віку та в 

експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Ткаченко Ганна Василівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-0793 А] УДК 612.76 

9912. Ульянов О. В. Клініко-імунологічна характеристика та лікування хворих 

на червоний плоский лишай слизових оболонок ротової порожнини : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алерго-

логія" / Ульянов Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 

нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Донецьк, 

2012. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0796 А] 

 УДК 612.017:616.311-08 

9913. Фурдичко Л. О. Пострадіаційні зміни регуляторних систем та функціо-

нально-метаболічного стану деяких органів травної системи за умов попереднього 

застосування в-адреноблокатора пропранололу : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Фурдичко Любомир 
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Орестович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-

лицького. — Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-1828 А] УДК 612.32/.33.015.3 

9914. Черненко Н. П. Вегетативне забезпечення розумової діяльності людей з 

різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія 

людини та тварин" / Черненко Наталія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчен-

ка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2013-3649 А] УДК 612.821.3+612.172 

9915. Ші Лін. Дослідження морфологічної реакції еритроцитів на зміну елек-

тролітного складу середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Ші Лін ; Харків. нац. ун-т ім. В. 

Н. Каразіна, [Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини НАН України]. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — 100 пр. — [2013-0819 А] 

 УДК 612.111 

9916. Юрчишин О. М. Адаптація дітей молодшого шкільного віку до нав-

чальних навантажень в йододефіцитному регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Юрчишин Оксана 

Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-

лицького, [Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевсько-

го"]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-1470 А] УДК 612.017:613.955 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

На ступінь доктора 

9917. Атаман Ю. О. Роль загальних і місцевих механізмів у розвитку артеріо-

склерозу Менкеберга : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Атаман Юрій Олександрович ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Сум. держ. ун-т]. — Луганськ, 2013. 

— 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (49 назв). — 100 пр. — [2013-2521 А] 

 УДК 613.13-004.6 

9918. Платонова А. Г. Просторово-часові та морфо-функціональні зміни 

фізичного розвитку школярів України за 50 років : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Платонова 

Аліна Георгіївна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва 

Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36 

(25 назв). — 130 пр. — [2013-3576 А] УДК 613.955-047.37(477) 

На ступінь кандидата 

9919. Антоненко А. М. Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного за-

стосування сучасних гербіцидів в системах хімічного захисту кукурудзи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 

патологія" / Антоненко Анна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21. — 

100 пр. — [2013-1002 А] УДК 613:632.954 

9920. Борисенко А. А. Гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного за-

стосування фунгіцидів класу ацилаланінів в сучасних технологіях захисту виногра-

ду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна 
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та проф. патологія" / Борисенко Андрій Анатолійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2013-1006 А] УДК 613:632.95 
9921. Завада М. І. Фізіолого-гігієнічна оцінка морфофункціонального стану й 

адаптації дітей у загальноосвітніх школах-інтернатах в регіоні йододефіциту : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 
проф. патологія" / Завада Маріанна Ігорівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 
екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-
лицького МОЗ України]. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. 
— [2013-1658 А] УДК 613.955 

9922. Камінський А. О. Інформаційна технологія прогнозування функціональ-
ного стану людини в процесі трудової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. і біол. інформатика та кібернетика" / 
Камінський Антон Олександрович ; НАН України, М-во освіти і науки України, 
Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем, [Харків. нац. ун-т радіо-
електроніки]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2013-2155 А] УДК 004:613.6 

9923. Кравчун Т. Є. Гігієнічна оцінка поєднаної дії фізичних та хімічних чин-
ників довкілля на основі структурно-функціональних змін системи крові і кровотво-
рення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 
"Гігієна та проф. патологія" / Кравчун Тетяна Євгеніївна ; Держ. установа "Ін-т 
гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 150 пр. — [2013-3518 А] 

 УДК 613.648.2:614.876 
9924. Незавітіна Т. С. Психофізіологічна оцінка стресостійкості в системі 

психогігієнічних заходів з підвищення професійної надійності судноводіїв : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 
патологія" / Незавітіна Тетяна Станіславівна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці 
НАМН України", [Держ. п-во "Укр. НДІ медицини трансп." МОЗ України]. — К., 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-0941 А] 

 УДК 613.68:656.61.052.4 
9925. Трахтенгерц Г. А. Санітарно-гігієнічна оцінка довкілля в районах 

розташування хвостосховищ гірничо-збагачувальних підприємств : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. пато-
логія" / Трахтенгерц Григорій Акимович ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 
екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — [2013-2079 А] УДК 613.632.027 

9926. Хмєлєвська О. М. Гігієнічне обґрунтування покращення якості фасо-
ваної мінеральної природної лікувально-столової води : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Хмєлєвська 
Оксана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця, [Держ. установа "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України"]. 
— К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—22. — 100 пр. — [2013-3392 А]
 УДК 613.31:615.327 

9927. Штанько В. Л. Розробка системи профілактики професійного туберку-
льозу серед працівників галузі охорони здоров'я України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Штань-
ко Владислав Леонідович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці НАМН України". — 
К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-
0628 А] УДК 613.62-051:616.24-002.5](477) 
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614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання 

нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

9928. Дячук Д. Д. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи 

управління закладом охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Дячук Дмитро Дмитрович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. 

ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—37. — 100 пр. — [2013-3470 А] УДК 614.2:005.336 

9929. Карташова С. С. Наукове обґрунтування вдосконалення оцінки стану 

соматичного та репродуктивного здоров'я населення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Карташова 

Світлана Степанівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Мар-

зєєва НАМН України". — К., 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41. — 

120 пр. — [2013-0213 А] УДК 614.1/.2 

9930. Моісеєнко Р. О. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи 

надання медичної допомоги дітям і матерям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Моісеєнко Раїса Олександрівна ; 

М-во охорони здоров'я, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 

2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (51 назва). — 100 пр. — [2013-0736 А]

 УДК 614.2(477) 

9931. Поканєвич Т. М. Медичний тягар вродженої патології як одна з переш-

код на шляху до сталого розвитку здоров'я населення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Поканєвич Тетяна Ми-

хайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т 

гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України"]. — Одеса, 

2013. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—29 (65 назв). — 100 пр. — [2013-2277 А]

 УДК 575.17:614.2 

На ступінь кандидата 

9932. Вовк С. Я. Підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій з алюмі-

нієвих сплавів вогнезахисними покриттями на основі наповнених поліметилфеніл-

силоксанів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 

"Пожеж. безпека" / Вовк Сергій Ярославович ; Держ. служба України з надзв. ситу-

ацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-2213 А] УДК 614.841.33 

9933. Годованець Н. М. Антипіренова та інгібуюча дія водних вогнегасних 

речовин на основі сполук купруму на горіння нітрогенумісних вуглеводнів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / 

Годованець Надія Миколаївна ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. 

ун-т безпеки життєдіяльн. — Львів, 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-3692 А] УДК 614.842.6 

9934. Донець В. Є. Обґрунтування моделі системи перинатальної допомоги на 

регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.02.03 "Соц. медицина" / Донець Валентина Євгенівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 23, [1] с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2013-1687 А] УДК 614.213:618](1-32) 
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9935. Іващенко О. А. Формування психолого-педагогічної компетентності 

майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби у вищому навчальному закладі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та 

методика проф. освіти" / Іващенко Оксана Алімівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 

Кіровоград, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-0200 А] УДК 614.84:159.9 

9936. Ковтуненко І. М. Наукове обґрунтування критеріїв безпеки для здоров'я 

населення впливу пилкових алергенів атмосферного повітря : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Ковтуненко Ірина Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та мед. 

екології ім. О. М. Марзєєва". — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 

120 пр. — [2013-2949 А] УДК 614.71 

9937. Копистинський Ю. О. Підвищення ефективності систем аерозольного 

пожежогасіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Копистинський Юрій Олегович ; Держ. служба 

України з надзв. ситуацій України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2164 А]

 УДК 614.845 

9938. Нуянзін В. М. Вплив кліматичних факторів на вогнестійкість залізо-

бетонних колон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

21.06.02 "Пожеж. безпека" / Нуянзін Віталій Михайлович ; Держ. інспекція техноген. 

безпеки України, Укр. НДІ цивіл. захисту, [Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорно-

биля МНС України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 

— [2013-0390 А] УДК 614.841.33 

9939. Осташ О. М. Експериментальне обґрунтування методичних підходів до 

оцінки та прискореного нормування генотоксичних канцерогенів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук  : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф.  па-

тологія" / Осташ Ольга Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. екології 

ім. О. М. Марзєєва НАМН України". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (26 назв). — 120 пр. — [2013-1674 А] УДК 614.7:615.277 

9940. Пушкар Т. Д. Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання озоно-

повітряної суміші для обробки молочно-доїльного обладнання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. 

санітарія" / Пушкар Тетяна Дмитрівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Харків. держ. зоовет. акад., [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2553 А] 

 УДК 614.3:637.11 

9941. Тригуб С. М. Вплив на пожежну небезпеку полімерних матеріалів, які 

застосовують у суднобудуванні, променевого опромінювання їхньої поверхні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. без-

пека" / Тригуб Сергій Миколайович ; Держ. інспекція техноген. безпеки України, 

Укр. НДІ цивіл. захисту, [Херсон. держ. мор. акад.]. — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0557 А] 

 УДК 614.841.2:678.5 

9942. Фризюк М. А. Наукове обґрунтування оптимізації протирадонових заходів 

для громадських будівель : (на прикл. дит. навч. закл. Кіровоград. обл.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 
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патологія" / Фризюк Мирослава Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т гігієни та мед. 

екології ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — [2013-3635 А] УДК 614.876:613.5](477.65) 

9943. Харик Н. В. Наукове обґрунтування застосування інформаційних тех-

нологій при забезпеченні наступності медичної допомоги : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібер-

нетика" / Харик Наталія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-3389 А] УДК 004.4:614.253.2 

9944. Чернуха А. А. Підвищення ефективності вогнезахисту деревини за до-

помогою гелеутворюючих складів на основі силікатів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Чернуха Антон 

Андрійович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту 

України. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-1102 А] УДК 614.84 

9945. Шуляк В. І. Медико-соціальне обґрунтування моделі стандартизації 

медичних технологій на принципах доказової медицини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Шуляк Валерій 

Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров'я України"]. 

— К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-2395 А] УДК 614.2:616-082 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські засоби.  

Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

9946. Вельчинська О. В. Синтез та дослідження біологічно активних речовин 

з протипухлинною активністю в ряду гетероциклічних сполук та їх аддуктів з бакте-

рійними лектинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Вельчинська Олена Василівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця]. — Х., 2013. — 41 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 32—38 (51 назва). — 

100 пр. — [2013-2775 А] УДК 615.27.011 

9947. Волянський А. Ю. Імунологічна характеристика поствакцинального 

процесу при застосуванні різних типів вакцинних препаратів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / 

Волянський Андрій Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького, [ДУ "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН Ук-

раїни"]. — Донецьк, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (66 назв). — 

100 пр. — [2013-0083 А] УДК 612.017:615.371 

9948. Доброва В. Є. Наукове обґрунтування методології планування та оцінки 

доклінічних та клінічних досліджень лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. 

справи та суд. фармація" / Доброва Вікторія Євгеніївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 

(49 назв). — 100 пр. — [2013-1312 А] УДК 615.2.07 
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9949. Зєльоний І. І. Імунопатогенез ускладнених і рецидивуючих форм бе-

шихи, диференційована імунокорекція та імунореабілітація : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / 

Зєльоний Ігор Іванович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [ДЗ "Луган. держ. 

мед. ун-т" МОЗ України]. — Донецьк, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 27—37 

(106 назв). — 100 пр. — [2013-0187 А] УДК 615.37 

9950. Зубков В. О. Синтез, властивості та біологічна активність похідних 

хінолін-2-онів, хінолін-4-онів та 2,4-піролідиндіонів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Зуб-

ков Вадим Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 

2013. — 42 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 34—38 (35 назв). — 100 пр. — 

[2013-1596 А] УДК 615.011:547.831 

9951. Кошовий О. М. Сучасні підходи до створення лікарських засобів на ос-

нові рослин родів Евкаліпт та Шавлія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Кошовий Олег 

Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (45 назв). — 100 пр. — [2013-0864 А] 

 УДК 615.322 

9952. Левачкова Ю. В. Теоретичне обґрунтування та розробка технології ком-

бінованих вагінальних супозиторіїв для лікування інфекційно-запальних гінекологіч-

них захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Левачкова Юлія 

Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. фар-

мац. ун-т]. — Запоріжжя, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (57 назв). — 

100 пр. — [2013-0301 А] УДК 615.454.2:618.15-002 

9953. Немятих О. Д. Використання рослинних субстанцій в технології лі-

карських препаратів імуномодулюючої дії для застосування в педіатрії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармац. справи та суд. фармація" / Немятих Оксана Дмитрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (38 назв). — 100 пр. — [2013-0741 А] УДК 615.322:615.37 

9954. Попович В. П. Організаційно-економічні та технологічні аспекти фарма-

цевтичного забезпечення лікарськими препаратами рослинного походження з гепа-

топротекторною дією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармац. наук : 

[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Попович 

Валерій Павлович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Запоріжжя, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—40 (48 назв). — 100 пр. — [2013-1174 А] УДК 615.1+615.322 

9955. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Теоретичні та науково-практичні засади управ-

ління потоковими процесами у фармацевтичній галузі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. 

справи та суд. фармація" / Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 

(58 назв). — 100 пр. — [2013-0481 А] УДК 615.1 

На ступінь кандидата 

9956. Абдулкафарова Е. Р. Фармакогностичне дослідження видів роду Poten-

tilla L. флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Абдулкафарова Ельміра Рамізів-
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на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-1281 А] 

 УДК 615.322(477) 

9957. Анацька Я. Ю. Реакції третинних амінів з пероксомоносульфатною кис-

лотою та їх застосування у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогно-

зія" / Анацька Яна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-

3801 А] УДК 615.074:547.5 

9958. Ахмад Ель Аараж. Фармакологічне дослідження кардіопротекторних 

властивостей комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Ахмад 

Ель Аараж ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0013 А] 

 УДК 615.22:547.455.623 

9959. Башура А. О. Розробка складу та технології гелю з настойкою листя 

гіркокаштану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Башура Андрій 

Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1487 А] 

 УДК 615.454.1.014.2 

9960. Білоус М. В. Науково-практичне обґрунтування активно впливаючих 

факторів на структуру та рівень захворюваності аптечних працівників : (на прикл. 

Запоріз. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Білоус Марія 

Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 

2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2013-1291 А]

 УДК 615.015(477.64) 

9961. Бондарчук О. П. Синтез та біологічна активність нових глікозидних 

похідних хінонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Бондарчук Оксана Петрівна ; 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (24 назви). — 100 пр. — 

[2013-2927 А] УДК 615.012:547.567 

9962. Гаврилов І. І. Фармакотерапевтична ефективність корвітину за умов 

синдрому тривалого розчавлювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Гаврилов Іван Іванович ; М-во охорони 

здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т"]. — 

Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-3442 А] УДК 615.27 

9963. Григор'єва К. В. Порівняльне вивчення протипухлинної дії та токсич-

ності фторпіримідинів : (флудинат, флуороурацил) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Григор'єва Катерина Во-

лодимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України". — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1774 А] УДК 615.277.3.015 

9964. Гриновець І. С. Розробка складу, технології і дослідження стоматоло-

гічних лікарських плівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 
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наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Гри-

новець Ігор Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 

(29 назв). — 100 пр. — [2013-0125 А] УДК 615.453.014.6:616.31 

9965. Грудько І. В. Фармакогностичне дослідження видів роду Melilotus L. 

флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Грудько Ірина Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-1309 А] УДК 615.322 

9966. Гусаров В. І. Синтез, властивості та шляхи практичного використання 

функціоналізованих похідних холевої кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Гусаров 

Віктор Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3807 А] 

 УДК 615.074:547.932 

9967. Демченко С. А. Синтез та властивості похідних [1,3]тіазоло[4,5-d]піри-

дазин-4(5Н)-онів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Демченко Сергій Анатолійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Ін-т органіч. хімії НАН 

України]. — Х., 2013. — 21 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2013-0855 А] УДК 615.2:547.789 

9968. Іванова Е. Г. Лікувально-профілактична ефективність вінборону при 

експериментальній доксорубіциновій кардіоміопатії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Іванова Емілія Геор-

гіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токси-

кології НАМН України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — 

К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-1784 А] УДК 615.222.015:616.12-092.9 

9969. Казакова А. А. Нейрофармакологічні властивості нових похідних 

3-заміщених-1,4-бензодіазепін-2-ону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Казакова Анастасія Анатоліївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т [та ін.]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-2153 А] УДК 615.015.11:547.7 

9970. Кобернік А. О. Фармакологічна корекція запальних процесів нативними 

компонентами пелоїду та ропи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Кобернік Альона Олександрівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2013-1602 А] УДК 615.326 

9971. Кухтенко Г. П. Розробка складу та технології крему з метилпреднізо-

лону ацепонатом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Кухтенко 

Галина Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2013-0292 А]

 УДК 615.454.1.03 

9972. Кучеренко В. Л. Метод оцінювання технічного стану медичного діагнос-

тичного обладнання на пересувних комплексах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Кучеренко 
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Валентина Леонідівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Вінниця, 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2175 А] 

 УДК 615.478-044.3 

9973. Лисянська Г. П. Розробка складу та технології м'яких лікарських засобів 

з еналаприлу малеатом для терапії артеріальної гіпертензії : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармац. справи та суд. фармація" / Лисянська Ганна Петрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1224 А] УДК 615.225 

9974. Логойда Л. С. Розробка і стандартизація седативного фармакологічного 

засобу з екстрактами валеріани, меліси та гліцину в таблетках : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-

ва лікар. засобів" / Логойда Лілія Святославівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармац. ун-т, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Х., 2013. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0724 А] 

 УДК 615.453.6.07:615.322 

9975. Макух Х. І. Клініко-фармацевтичне обґрунтування моделі раціональної 

фітотерапії в охороні здоров'я України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. 

фармація" / Макух Христина Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—22 (33 назви). — 100 пр. — [2013-2963 А] УДК 615.322.015:616-085](477) 

9976. Маркін П. М. Експериментальне обґрунтування застосування нового 

похідного (2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіоцтової кислоти при захворюваннях перед-

міхурової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Маркін Павло Миколайович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-2189 А] УДК 615.276:616.65-002 

9977. Маційчук О. П. Порівняльне фармакогностичне дослідження подорож-

ника великого та подорожника ланцетолистого : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Мацій-

чук Олександра Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Запоріжжя, 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2013-2896 А] УДК 615.322.015:582.933 

9978. Мендрік О. А. Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів, які 

використовуються в онкогематології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фар-

мація" / Мендрік Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—21 (35 назв). — 100 пр. — [2013-0352 А] УДК 615.277.3:616.15-006.4 

9979. Мохамад Ассаф. Експериментальне вивчення протизапальних властивос-

тей густих екстрактів лопуха великого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Мохамад Ассаф ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2252 А] УДК 615.322:615.276 

9980. Нікітіна М. В. Розробка складу та технології крему-гелю для лікування 

акне : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Тех-

нологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Нікітіна Марина Віталіївна ; М-во 
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охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3264 А] 

 УДК 665.584.22:616-002.33-085 

9981. Онишків О. І. Розробка складу та технології таблеток на основі фітоекс-

тракту кори осики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : 

[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Онишків 

Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького, [Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського]. — Львів, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-0400 А] УДК 

615.322.014:582.681.81 

9982. Панчак Л. В. Дослідження біологічно активних речовин грибів родини 

Russulaceae : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Панчак Лідія Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2013-2633 А]

 УДК 615.322:582.284 

9983. Прийменко А. О. Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні 

властивості похідних 3,7-дигідро-1Н-пурин-2,6-діону : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фарма-

когнозія" / Прийменко Артем Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 

держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 23 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—20 

(23 назви). — 100 пр. — [2013-2981 А] УДК 615.31.015 

9984. Пупишева О. В. Пошук нових міотропних спазмолітиків серед гетеро-

циклічних азотовмісних сполук та адамантилвмісних похідних 1-алкокси-3-діалкі-

ламіно-2-пропанолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Пупишева Олена Володимирівна ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". — 

К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2013-1799 А]

 УДК 615.217.015 

9985. Разкевич О. С. Експериментальне вивчення протизапальних і репара-

тивних властивостей мазевої форми препарату Мареполіміел : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Разкевич 

Олеся Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, [Одес. нац. 

мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-1751 А] УДК 615.28.015:615.454.1 

9986. Семенова М. О. Порівняльна ефективність ноотропних препаратів в 

умовах експериментальної гіпоксичної енцефалопатії, зумовленої бронхообструк-

цією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Семенова Марія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармац. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України"]. 

— Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-0490 А]

 УДК 615.214:616.831:616.23-007.272-092.9 

9987. Сологуб В. А. Фармакогностичне дослідження видів роду Звіробій за-

хідного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. 

наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / Сологуб Вероніка Ана-

толіївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицько-

го, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-3785 А] УДК 615.322.011:582.684.1(477.8) 
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9988. Старченко М. Г. Науково-методичні підходи до організації та проведен-
ня клінічних випробувань за участі здорових добровольців : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. 
справи та суд. фармація" / Старченко Марина Георгіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, [Нац. фармац. ун-т]. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 
(25 назв). — 100 пр. — [2013-0522 А] УДК 615.1/.3.03 

9989. Степанова Т. Ю. Ефективність та деякі механізми дії аміксину за експе-
риментального алергічного енцефаломієліту : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Степанова Тетяна Юріївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. 
— Одеса, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2013-1760 А] УДК 615.281.8 

9990. Тартинська Г. С. Фармакогностичне вивчення Thlaspi arvense L. : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. 
хімія та фармакогнозія" / Тартинська Ганна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармац. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2013-1441 А] УДК 615.322:582.683.2 

9991. Толочко К. В. Створення комбінованих супозиторіїв для лікування про-
статитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 
15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармац. справи та суд. фармація" / Толочко Катерина 
Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-
лицького, [Нац. фармац. ун-т]. — Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(25 назв). — 100 пр. — [2013-2993 А] УДК 615.454.2.012:616.65-002 

9992. Трубич Н. Я. Патогенетичні особливості гострого отруєння ацетаміно-
феном на фоні тривалої інтоксикації солями кадмію та плюмбуму і його фарма-
кологічна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Трубич Наталія Ярославівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Буковин. держ. мед. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2013-0561 А] УДК 615.9:615.212 

9993. Тушницький О. М. Експериментальне та клінічне обґрунтування за-
стосування в трансфузіології інфузійного препарату поліфункціональної дії — 
Глюксил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 
"Гематологія та трансфузіологія" / Тушницький Орест Миронович ; Нац. акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України", 
[Держ. установа "Ін-т патології крові та трансфуз. медицини НАМН України"]. — К., 
2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2013-1271 А] УДК 615.384 

9994. Хайрулін А. Р. Синтез та властивості поліфункціональних похідних на 
основі конденсованої системи піроло[1,2-а]піридину : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармац. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармац. хімія та фармакогнозія" / 
Хайрулін Андрій Рашидович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармац. ун-т, 
[Ін-т органіч. хімії НАН України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл, схеми. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0805 А] УДК 615.212:547.759 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. Радіо-
терапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь доктора 

9995. Макарова Е. В. Фізична реабілітація в загальній структурі соціальної 

адаптації студентів із інвалідністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Макарова Еліна 

Володимирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Відкритий міжнар. ун-т розв. лю-

дини "Україна"]. — Львів, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 

100 пр. — [2013-3540 А] УДК 615.825-057.875-056.266 

На ступінь кандидата 

9996. Алі Халіл Мохаммед. Фізична реабілітація хворих ішемічною хворобою 

серця зі стабільною стенокардією напруги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Алі Халіл 

Мохаммед ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2922 А] 

 УДК 615.825:616.12-005.4-009.72 

9997. Іванова Ф. Є. Характеристика структурно-функціональних властивостей 

кісткової тканини у дітей із захворюваннями щитовидної залози та корекція виявле-

них порушень на санаторно-курортному етапі реабілітації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія" / Іванова Флоріна Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. 

республік. установа "НДІ фіз. методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сє-

ченова", ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського". — Ялта (Автоном. Рес-

публіка Крим), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — 

[2013-3155 А] УДК 615.834/.838:616.441-002-053.2 

9998. Коренівська О. Л. Метод та прилад для вимірювання концентрації лег-

ких аероіонів в біомедичних дослідженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Коренівська 

Оксана Леонідівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Він-

ниця, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-1525 А] УДК 615.844+621.387 

9999. Олійник С. М. Застосування ендоназального електрофорезу нейроміди-

ну в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на дисциркуляторну енце-

фалопатію І та ІІ стадій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Олійник Світлана 

Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Крим. республік. установа "НДІ фіз. 

методів лікування і мед. кліматології ім. І. М. Сєченова" [та ін.]. — Ялта (Автоном. 

Республіка Крим), 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-3564 А] УДК 616.831-005-085:615.844 

10000. Порожан Є. О. Застосування кріоконсервованих фетальних нервових 

клітин для корекції стану тимусу при експериментальному алергійному енцефало-

мієліті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 

"Кріобіологія" / Порожан Євгенія Олександрівна ; НАН України, Ін-т пробл. 

кріобіології і кріомедицини. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-2052 А] УДК 616.831-002:615.832.9 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

10001. Лісний І. І. Моніторинг і корекція нейровегетативних та ноціцептивних 

порушень у хірургічних пацієнтів в процесі післяопераційної інтенсивної терапії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіо-

логія та інтенсив. терапія" / Лісний Іван Іванович ; М-во охорони здоров'я України, 
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Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—35 (28 назв). — 100 пр. — [2013-0309 А] УДК 616-089.5 

10002. Ріга О. О. Діагностика та прогнозування гемодинамічних порушень у 

новонароджених з перинатальною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ріга Олена Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—35 (53 назви). — 100 пр. — [2013-0989 А] УДК 616-053.31-07 

10003. Шкатула Ю. В. Клініко-організаційні засади лікування постраждалих 

дитячого віку з поліорганними та полісистемними пошкодженнями на догоспі-

тальному етапі надання медичної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Шкатула Юрій Васи-

льович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького 

[та ін.]. — Донецьк, 2013. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (44 назви). — 

100 пр. — [2013-1458 А] УДК 616-001-053.2 

На ступінь кандидата 

10004. Алхімова С. М. Адаптивна обробка та аналіз зображень комп'ютерної 

томографії ювенільних ангіофібром основи черепа : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Алхімова 

Світлана Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2013-3404 А] 

 УДК 616-073.756.8:004.932]-78 

10005. Бачинський Р. О. Токсична дія нітробензолу та метилтретбутилового 

ефіру при сполученні зі зниженою температурою : (експерим. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 

патологія" / Бачинський Руслан Орестович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці 

НАМН України". — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2013-0027 А] УДК 547.546:616-001.18-099 

10006. Булигіна О. В. Медико-статистичний метод та засоби оцінювання про-

фесійної придатності операторів екстремальних видів діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і 

системи" / Булигіна Олена Вячеславівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. 

— Вінниця, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-2101 А] УДК 616-78:681 

10007. Дагеш А. Моніторинг глибини анестезії як метод підвищення ефек-

тивності та покращення результату анестезіологічного забезпечення : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтен-

сив. терапія" / Дагеш Атеф ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. 

акад. МОЗ України". — Дніпропетровськ, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-0854 А] УДК 616-089.5:615.211 

10008. Дасюкевич О. Й. Протипухлинна активність аконітинвмісного екстрак-

ту Aconitum soongaricum : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Дасюкевич Ольга Йосипівна ; 

НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. 

— К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-0141 А] УДК 616-006-085.322 

10009. Коляда О. М. Патогенетичне обґрунтування принципів корекції пору-

шень імунологічної реактивності при інфекційному процесі на тлі низькодозового 

рентгенівського опромінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
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наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Коляда Олег Миколайович ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Харків. нац. мед. ун-т]. — 

Луганськ, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3750 А]

 УДК 616-001.26:612.017 

10010. Костішин С. В. Біотехнічна система для навчання та оцінювання нави-

чок застосування вогнепальної зброї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Костішин Сергій Воло-

димирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 110 пр. — [2013-1605 А] УДК 616-71:355.541.1 

10011. Криворотько Д. М. Клініко-патогенетичні особливості пневмонії та 

маркери запалення в конденсаті видиху новонароджених : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Криворотько Дмитро 

Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-2023 А] 

 УДК 616-002-036-053.31 

10012. Лисунець О. В. Клініко-параклінічні особливості адаптації недоноше-

них новонароджених високого перинатального ризику в перші місяці життя : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 

Лисунець Оксана Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Львів, 2013. — 

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

[2013-0308 А] УДК 616-053.3:611.86 

10013. Логаніхіна К. Ю. Мультидетекторна комп'ютерна томографія та уль-

тразвукове дослідження у діагностиці та діагностичному супроводі лікування раку 

гортані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 

"Промен. діагностика та промен. терапія" / Логаніхіна Катерина Юріївна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом.  освіти ім. П. Л. Шупика, 

[ДУ "Ін-т ядер. медицини та промен. діагностики НАМН України"]. — К., 2013. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-3225 А] 

 УДК 616-073.432.19:616.22-006.6-08 

10014. Лучишин Т. Р. Пошук засобів фармакотерапії синдрому ендогенної ін-

токсикації серед координаційних сполук германію : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Лучишин Тарас Романо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. 

— Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-2625 А] УДК 616-099-085.279:546.289-3 

10015. Новосад О. І. Оптимізація лікування первинних хворих на лімфому 

Ходжкіна з пізніми стадіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Новосад Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. ін-т раку. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-3266 А] УДК 616-006.44-085 

10016. Стрельченко Ю. І. Патогенетичні механізми опікової травми та мож-

ливість їх корекції поляризованим світлом : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Стрель-

ченко Юрій Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого. — Донецьк, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). 

— 100 пр. — [2013-2326 А] УДК 616-001.17-08:615.84 
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10017. Черевко І. Г. Вплив маси тіла при народженні на формування ме-

таболічного синдрому у хлопців-підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Черевко Ірина Григорівна ; 

Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. 

мед. наук України". — Х., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-3646 А] УДК 616-008.9-055.15-053.6 

10018. Шакало І. М. Обґрунтування технологій збереження та використання 

інформації в медичному електронному паспорті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / 

Шакало Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післяди-

плом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-3656 А] УДК 616-07:004.4 

10019. Шапошник Л. А. Особливості експресії репаративного ензиму О
6
-ме-

тилгуанін-ДНК метилтрансферази у нормальних та пухлинних клітинах людини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Шапошник Лариса Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 

нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Ін-т молекуляр. біології і генетики НАН України]. — 

Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3658 А]

 УДК 575.117:616-006 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

10020. Волошина І. М. Клініко-патогенетичні особливості перебігу, прогно-

зування ускладнень та оптимізація лікування хворих на гіпертонічну хворобу ІІІ 

стадії в поєднанні з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Волошина Ірина Миколаївна ; М-во охоро-

ни здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. 

— Луганськ, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (51 назва). — 100 пр. — 

[2013-3728 А] УДК 616.12-008.331.1-07-085 

10021. Гарбузова В. Ю. Роль системи матриксного GIa-протеїну в патогенезі 

склеротичних уражень артерій та їх ускладнень : (експерим. й молекуляр.-генет. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Гарбузова Вікторія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, 

ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т", [Сум. держ. ун-т]. — Луганськ, 2013. — 43 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—40 (44 назви). — 100 пр. — [2013-3104 А] УДК 616.13-004.6-092 

10022. Грома В. Г. Клініко-анатомічне обґрунтування хірургічної тактики у 

хворих з гострими порушеннями кровотоку в басейнах брижових судин : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Грома 

Василь Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 

2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (42 назви). — 100 пр. — [2013-

2220 А] УДК 616.143-005-089 

10023. Губка В. О. Диференційований підхід до лікування хворих на облі-

теруючий атеросклероз аорти, клубових артерій та артерій нижніх кінцівок : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. 

хірургія" / Губка Віктор Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. уста-

нова "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова", [Запоріз. держ. мед. ун-т 

МОЗ України]. — К., 2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (37 назв). — 

100 пр. — [2013-2527 А] УДК 616.13-004.6-085-089 
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10024. Кашуба О. В. Роль взаємодії клітинних білків з ядерними антигенами, 
кодованими вірусом Епштейна-Барр, у трансформації В-лімфоцитів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Кашуба 
Олена Віталіївна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології 
ім. Р. Є. Кавецького. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (30 назв). 
— [2013-2799 А] УДК 616.155-006.04 

10025. Несен А. О. Патогенетичні механізми і діагностично-терапевтична 
стратегія при поєднанні атеросклерозу та хронічної хвороби нирок : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Несен 
Андрій Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун -т, 
[ДУ "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. — Х., 2013. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 27—33 (54 назви). — 100 пр. — [2013-2040 А] 

 УДК 616.13-004.6-06:616.61]-092-07-08 
10026. Руденко К. В. Гіпертрофічна кардіоміопатія: проблеми діагностики та 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.04 
"Серц.-судин. хірургія" / Руденко Костянтин Володимирович ; Держ. установа "Нац. 
ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — К., 2013. — 32 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—29 (53 назви). — 100 пр. — [2013-3594 А] УДК 616.127-002-07-08 

10027. Серік С. А. Імунозапальна активація при серцевій недостатності, обумов-
леній ішемічною хворобою серця та її поєднанням з цукровим діабетом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 
Серік Сергій Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[ДУ "Ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. — Х., 2013. — 48 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 36—43 (59 назв). — 100 пр. — [2013-2590 А] 

 УДК 616.12-008.46-06:616.379-008.64]-092.19 
10028. Торянік Е. Л. Патогенетичні особливості стану вагітності у щурів з ар-

теріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Торянік Еріка Леонідівна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Нац. фармац. ун-т]. — До-
нецьк, 2013. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (34 назви). — 100 пр. — 
[2013-1269 А] УДК 618.3:616.2-008.331.1]-092.9 

10029. Школьник В. В. Біомаркери глюкометаболічних порушень та серцево-
судинний ризик у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ожирінням : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Школьник Віра Владиславівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—35 (64 назви). — 120 пр. 
— [2013-3668 А] УДК 616.12-008.331.1-092-056.25 

На ступінь кандидата 

10030. Балаж М. С. Фізична реабілітація осіб з ішемічною хворобою серця з 
метаболічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 
виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Балаж Марія Степанівна ; 
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2013-1566 А] УДК 616.12-005.4-085.825 

10031. Беклер Т. Ю. Математичні моделі та програмні засоби синтезу штуч-
них електрокардіограм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.09 "Мед. і біол. інформатика та кібернетика" / Беклер Тетяна Юріївна ; 
НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. тех-
нологій та систем. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2013-2093 А] УДК 616.12-073-71:004.942 
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10032. Бокова С. І. Особливості функціонального стану серцево-судинної си-

стеми у дітей шкільного віку, народжених до строку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Бокова Світлана Іванівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Сум. держ. ун-т]. 

— Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2404 А] 

 УДК 616.1-053.32 

10033. Борисенко Т. В. Гемодинамічні та метаболічні особливості перебігу 

кардитів у дітей раннього віку на тлі цитомегаловірусної інфекції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Борисенко 

Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — 

Запоріжжя, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-2846 А] УДК 616.12-002-036.1-06:616.9]-053.2 

10034. Вільчинський Г. В. Поліморфізм гена пероксисом проліфератор-

активуючих рецепторів-г у жінок з гіпертонічною хворобою, які перенесли інфаркт 

міокарда та мозковий інсульт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Вільчинський Генріх Віталійович ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-

жеска", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2013. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1766 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-056.7-06-055.2 

10035. Глєбова О. В. Роль ендотеліальної дисфункції у прогресуванні хро-

нічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця з постінфарктним 

кардіосклерозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Глєбова Оксана Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-0969 А] УДК 616.12-008.46-005.4-005.8-004 

10036. Данилевська К. М. Особливості лікування та профілактики порушень 

ритму серця в ранні терміни після коронарного шунтування : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 

терапія" / Данилевська Катерина Миколаївна ; 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., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-3459 А] УДК 616.12-008.318-089-084 

10037. Дєдова В. О. Пружно-еластичні властивості судин і ураження органів-

мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від наявності вроджених 

аномалій розвитку сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Дєдова Віра Орестівна ; Держ. закл. "Дніпро-

петров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 130 пр. — [2013-2788 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-007.1-07-036.8-092.9 

10038. Добреля Н. В. Експериментальне обґрунтування застосування фосфа-

тидилхолінових ліпосом при артеріальній гіпертензії різного ґенезу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Добреля 

Наталія Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України". — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-1332 А] УДК 616.12-008.331.1-07 

10039. Дорофеєва Н. О. Роль сірководню в зміні функціонування серця гіпер-

тензивних тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
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14.03.04 "Патол. фізіологія" / Дорофеєва Наталя Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2013-1333 А] УДК 616.12-008.331.1-092.9 

10040. Дюдіна І. О. Клініко-інструментальна характеристика та прогноз 

хронічної серцевої недостатності з систолічною дисфункцією лівого шлуночка та зі 

збереженою фракцією викиду лівого шлуночка: порівняльне дослідження : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Дю-

діна Ілона Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. 

центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2864 А] 

 УДК 616.12-008.46-036.1-037-07 

10041. Зограб'ян А. Р. Корекція недостатності мітрального клапана у хворих 

на дилатаційну та ішемічну кардіоміопатії, що знаходяться у списку очікування на 

трансплантацію серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.08 "Трансплантологія та штуч. органи" / Зограб'ян Андрій Рубенович ; 

Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Ша-

лімова". — К., 2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-3483 А] УДК 616.12-089.843 

10042. Качан І. С. Якість життя та шляхи її покращення у хворих на гіпер-

тонічну хворобу ІІ стадії в поєднанні з абдомінальним ожирінням, дисліпідемією та 

інсулінорезистентністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Качан Ігор Сергійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-3495 А] УДК 616.12-008.331.1-056 

10043. Кисельова О. Г. Система оцінки станів кровообігу людини на основі 

добового серцевого ритму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Кисельова Ольга Геннадіївна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (21 назва). — 100 пр. — [2013-0223 А] УДК 004.891.3:616.12-07 

10044. Кірєєва М. О. Механізми дисфункції тромбоцитів у хворих з інфарктом 

міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Кірєєва Марія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-1216 А] УДК 616.127-005.8 

10045. Князєва А. К. Шляхи зменшення серцево-судинного ризику при суб-

клінічній гіпотиреоїдній дисфункції у хворих на ревматоїдний артрит : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Князєва 

Антоніна Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького, [Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Донецьк, 2013. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-1344 А] 

 УДК 616.12+616.72-002.77 

10046. Ковтун Г. І. Хірургічне ремоделювання лівого шлуночка при термі-

нальній стадії серцевої недостатності у хворих, що знаходяться на листі очікування 

трансплантації серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.08 "Трансплантологія та штуч. органи" / Ковтун Гаврило Ігорович ; Нац. 

акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Ша-

лімова". — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-3506 А] УДК 616.124-089 
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10047. Козловський А. Ю. Діагностика та лікування артеріовенозних маль-

формацій головного мозку з епілептиформним клінічним перебігом : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Коз-

ловський Андрій Юрійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії 

ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0243 А] 

 УДК 616.133-007-07-08:618.853 

10048. Конопко Н. М. Прогнозування та профілактика ускладнень ідіопатич-

ної екстрасистолії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Конопко Наталя Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 21 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2013-2687 А] 

 УДК 616.12-008.318.4-036-084-053.2 

10049. Королюк О. Я. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби 

серця у пацієнтів з порушеннями гомеостазу глюкози та дисліпідеміями : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ко-

ролюк Ольга Ярославівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-2165 А] 

 УДК 616.12-005.4-06:616-008.9:547.455.623]-036-08 

10050. Кочержат О. І. Оптимізація антигіпертензивної терапії з включенням 

статину у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ко-

чержат Оксана Ігорівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — Львів, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-0267 А] УДК 616.12-008.331.1-085 

10051. Кричинська І. В. Клініко-гемодинамічна ефективність тривалої низько-

дозової терапії інгібітором фосфодиестерази-5 та її вплив на функцію ендотелію і 

показники NO-системи еритроцитів хворих з легеневою артеріальною гіпертензією : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кар-

діологія" / Кричинська Ірина Вікторівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. уста-

нова "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2692 А] УДК 616.131-008.331.1-085 

10052. Куриленко І. В. Анемічний синдром у хворих на системний червоний 

вовчак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 

"Ревматологія" / Куриленко Ірина Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Він-

ниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2013. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2013-2174 А] 

 УДК 616.5-002.52-06:616.155.194]-08 

10053. Кучеренко Д. О. Аритмогенне ремоделювання передсердь у хворих на 

ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кучеренко Данило 

Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти]. — Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. 

— [2013-2886 А] УДК 616.125-008:[616.12-005.4+616.379-008.64] 
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10054. Левчишина О. В. Подальший перебіг коронарного атеросклерозу у 
хворих після коронарного стентування та коронарного шунтування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / 
Левчишина Олена Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова". — К., 2013. — 16, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1695 А] 

 УДК 616.132.2-004.6-089.168 
10055. Лотоцький Р. М. Лабораторно-експериментальне та клінічне обґрунту-

вання застосування в трансфузіології нового гемоконсерванту з аденіном : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та 
трансфузіологія" / Лотоцький Роман Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України", [Держ. устано-
ва "Ін-т патології крові та трансфузійної медицини НАМН України"]. — К., 2013. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2013-0977 А] УДК 616.151.5-07 

10056. Мазур І. Д. Клініко-прогностичне значення поліморфізмів генів ендо-
теліальної NO-синтази та ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих із хро-
нічною серцевою недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Мазур Ірина Дмитрівна ; Нац. акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражес-
ка". — К., 2013. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3704 А]
 УДК 616.12-008.46-036.1:575.113.2 

10057. Матіящук І. Г. Атеросклеротичне ураження судин у хворих на систем-
ний червоний вовчак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Матіящук Ірина Георгіївна ; Нац. акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражес-
ка", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2013. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1253 А] 

 УДК 616.13-004.6:616.5-002.52 
10058. Милославська Ю. О. Ремоделювання міокарду, артеріальних судин і 

ендотеліальна дисфункція у хворих гіпертонічною хворобою високого кардіоваску-
лярного ризику, асоційованого з надлишковою масою тіла : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Милославська Юлія 
Олександрівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 
України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2013. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 
(9 назв). — 130 пр. — [2013-2817 А] УДК 616.12-008.331.1-07-085 

10059. Мироненко Г. А. Характеристика еритроцитарних антигенів та протеї-
нів-регуляторів системи комплементу CD55, CD59 при автоімунному гемолізі : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та 
трансфузіологія" / Мироненко Галина Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України". — К., 2013. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 100 пр. — [2013-0982 А] 

 УДК 616.155.1-07 
10060. Мікропуло І. Р. Оптимізація лікування хворих літнього віку на арте-

ріальну гіпертензію в залежності від функціонального стану печінки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Мікро-
пуло Ірина Ростиславівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. Бо-
гомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2013. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0364 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-06:616.36]-085-053.9 
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10061. Могильницький Є. В. Відновлення та збереження синусового ритму у 

хворих з персистуючою формою фібриляції передсердь на фоні серцевої недос-

татності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Могильницький Євген Володимирович ; Нац. акад. мед. наук Ук-

раїни, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". 

— К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 120 пр. — 

[2013-3711 А] УДК 616.12-008.313-008.46-085 

10062. Онищук Ю. І. Надмірні дози алкоголю як фактор ризику розвитку гост-

рого коронарного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Онищук Юлія Іванівна ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1384 А] 

 УДК 616.89-008.44:616.12-008.6]-07 

10063. Осипенко І. П. Маркери дисплазії сполучної тканини у хворих з ідіо-

патичним пролабуванням мітрального клапану та принципи колагенонормалізуючої 

терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Осипенко Ірина Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Х., 2013. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3277 А] 

 УДК 616.126.42-007.1-085 

10064. Парасюк О. І. Вікові зміни проангіогенної активності ендотелію у хво-

рих на гіпертонічну хворобу та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Парасюк Олена Ігорівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДУ "Ін-т геронтології 

ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-0417 А] УДК 616.12-008.331.1-009.86-053.9 

10065. Пилипенко І. Б. Механізми розвитку артеріальної гіпотензії під час 

спино-епідуральної анестезії при тотальному ендопротезуванні тазостегнового 

суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Пилипенко Ірина Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Луган. обл. клініч. лікарня]. — Луганськ, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2547 А] 

 УДК 616.12-008.331.4:616.728.2-089.5 

10066. Полковніков О. Ю. Діагностика та хірургічне лікування малого та се-

реднього розмірів артеріовенозних мальформацій півкуль великого мозку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / 

Полковніков Олексій Юрійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейро-

хірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2279 А] УДК 616.133-007-089 

10067. Полякова Г. В. Структурно-функціональні властивості артеріальних 

судин у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з оклюзійно-стенотичним 

ураженням брахіоцефальних артерій в динаміці лікування сартанами та статинами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-

логія" / Полякова Ганна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 

держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-2440 А] УДК 616.12-008.331.1:616.13]-07 

10068. Радченко Л. М. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби, поєднаної 

з ожирінням та патолоґією жовчного міхура : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Радченко Лариса Миколаївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 

Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. 

— [2013-2291 А] УДК 616.12-008.331.1-06:[613.25+616.366 

10069. Рибальченко І. Ю. Значення тривалості комплексу QRS при лікуванні 

постійної форми фібриляції передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Рибальченко Ірина Юріївна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 

ім. акад. М. Д. Стражеска", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — К., 2013. — 16, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (19 назв). — 100 пр. — [2013-

0988 А] УДК 616.12-008.313-073.7 

10070. Сінгх О. О. Прогностично-діагностичне значення поліморфізму гена 

пероксисом проліфератор-активуючих рецепторів-Y та концентрацій вазоактивних 

пептидів у жінок з серцевою недостатністю, що виникла на тлі гіпертонічної 

хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Сінгх Оксана Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0501 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-008.46-055.2 

10071. Сопільняк Т. С. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хво-

рих, які тривало перебували під впливом електромагнітних полів високої напруже-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Сопільняк Тарас Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — 

Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-2837 А] УДК 616.12-008.331.1:613.168 

10072. Сулік В. В. Діагностика і хірургічне лікування хворих з синдромом 

хребтової артерії та екстравазальною компресією : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Сулік Володимир 

Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа, "Нац. ін-т серц.-

судин. хірургії ім. М. М. Амосова", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (33 назви). — 100 пр. — [2013-1810 А] 

 УДК 616.134.9-008.6-07-089 

10073. Сюй Яо. Підвищення частоти серцевих скорочень у хворих на Q-ін-

фаркт міокарда з ранньою систолічною дисфункцією лівого шлуночка та ефектив-

ність різних шляхів медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Сюй Яо ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 14—17 (15 назв). — 130 пр. — [2013-0536 А] УДК 616.12-008.311-085 

10074. Тернущак О. М. Апаратна парціальна каваплікація в профілактиці 

тромбоемболії легеневої артерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Тернущак Ольга Михайлівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. 

ун-т"]. — Львів, 2013. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-1877 А] УДК 616.141-089-039.71 

10075. Тетюра С. М. Оцінка функціонального стану серцево-судинної і ди-

хальної систем у осіб похилого віку при екстремальному кріотермічному впливі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. 
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фізіологія" / Тетюра Сергій Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 

нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 150 пр. — [2013-1417 А] УДК 616.1+616.2]-001.18/.19-008-053.88 

10076. Тонких Н. О. Диференційний підхід до діагностики, лікування і про-

філактики синкопе кардіоваскулярного генезу у дітей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Тонких Наталя Олек-

сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — 

Донецьк, 2013. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-2735 А] УДК 616.12-039-085-053.2 

10077. Федько В. В. Анастезіологічне забезпечення операцій у хворих на ін-

фекційний ендокардит з післяінсультними змінами головного мозку : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та ін-

тенсив. терапія" / Федько Валентин Вікторович ; 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., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3630 А] 

 УДК 616.126-002-089.8:616.831-005.1]-089.5 

10078. Фесенко О. В. Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з 

діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захво-

рюванням легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Фесенко Олександр Володимирович ; Держ. закл. "Дніпро-

петров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", Держ. установа "Ін-т гастроенте-

рології Нац. акад. мед. наук України". — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2013-1091 А] 

 УДК 616.12-005.4-008.46-06:616.24-002.2-007.272]-07-08 

10079. Фомич Г. М. Значення ортостатичних реакцій частоти шлуночкових ско-

рочень при медикаментозному контролі постійної фібриляції передсердь : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Фо-

мич Ганна Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. 

центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (21 назва). — 100 пр. — 

[2013-2359 А] УДК 616.127-021.2 

10080. Чернюк С. В. Характеристика імунного статусу, оксидативного стресу 

та функціонального стану серця у хворих з міокардитом та дилатаційною кардіо-

міопатією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Чернюк Сергій Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — К., 2013. 

— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2376 А] 

 УДК 616.127-002-007.64]-073 

10081. Чорна Ю. А. Типи ортостатичних реакцій артеріального тиску та кон-

троль частоти шлуночкових скорочень у пацієнтів з постійною формою фібриляції 

передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Чорна Юлія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 13—16 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0598 А] УДК 616.12-008.313-07-037 
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616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

10082. Левицька С. А. Молекулярно-генетичні предиктори та патофізіологічні 

закономірності формування хронічних синуїтів у дітей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Левицька Світ-

лана Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. 

ун-т", [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Луганськ, 2013. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—40 (69 назв). — 100 пр. — [2013-0870 А] УДК 616.212-002-053.2 

10083. Распутіна Л. В. Хронічне обструктивне захворювання легень у хворих 

із супутньою артеріальною гіпертензією: особливості клінічного перебігу та тактика 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.27 

"Пульмонологія" / Распутіна Леся Вікторівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 

35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (54 назви). — 150 пр. — [2013-2491 А] 

 УДК 616.24-008.4:616.12-008.331.1 

10084. Чернюк Н. В. Хронічне обструктивне захворювання легень: особли-

вості патогенезу, клініки, діагностики та диференційовані підходи до лікування при 

поєднанні з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Чернюк Наталія Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. 

ун-т"]. — Х., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (51 назва). — 100 пр. — 

[2013-3004 А] УДК 616.24-007.272-06:616.12-008.331.1]-092-07-085 

На ступінь кандидата 

10085. Базика К. Д. Клініко-функціональні особливості хронічного обструк-

тивного захворювання легень у учасників ліквідації аварії на ЧАЕС у віддаленому 

післяаварійному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Базика Костянтин Дмитрович ; Держ. установа 

"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук 

України", [Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук 

України"]. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (22 назви). — 100 пр. 

— [2013-3048 А] УДК 616.24-002:614.876 

10086. Бакулін П. Є. Колапсохірургічне лікування хворих на деструктивний 

туберкульоз легень з використанням торакоколагенопластики : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бакулін Павло Єв-

генович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ 

України", [ДОККЛПО "Фтизіатрія МОЗ України"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1763 А] 

 УДК 616.24-002.5-008.811.9-089 

10087. Варунків О. І. Клініко-патогенетичні особливості розвитку, діагнос-

тики та лікування негоспітальних пневмоній, поєднаних з ішемічною хворобою 

серця, в осіб, інфікованих Сhlamydophila pneumoniae : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Варунків Олек-

сандр Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-2931 А] 

 УДК 616.24-002-06:616.12-005.4+616.98:579.882]-036-07-08 
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10088. Гаврилюк О. І. Клініка і тактика лікування тяжкої пневмонії у дітей на 

тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Гаврилюк Оксана Ігорівна ; Держ. 

установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України", 

[ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2013-0885 А] 

 УДК 616.24-002-06-07-085-053.2 

10089. Гринцов Г. О. Хірургічне лікування рецидивного та переміжного спон-

танного пневмотораксу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гринцов Григорій Олександрович ; Держ. установа "Ін-т 

невідклад. і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака Нац. акад. мед. наук України", [Донец. 

нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3454 А] УДК 616.25-003.219-089.8 

10090. Гринцова Г. О. Підвищення ефективності комплексної інтенсивної те-
рапії у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легенів шляхом ко-

рекції гіпоксії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Гринцова Ганна Олександрівна ; До-

нец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0126 А] УДК 616.24-007.272-085 

10091. Дьоміна Є. В. Стан слуху при тривалих звукових навантаженнях (зву-

копідсилювачі) та шляхи його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Дьоміна Євгенія Вікторівна ; Нац. 
акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коло-

мійченка НАМН України". — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2013-2668 А] УДК 616.28-072.7-085 

10092. Козак-Волошаненко Ю. М. Клініко-гемодинамічні і біохімічні критерії 

діагностики та профілактики слухових порушень при дії виробничого шуму : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларин-

гологія" / Козак-Волошаненко Юлія Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установка "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-1785 А] 

 УДК 616.28-008-07-084:613.644 

10093. Конік Б. М. Хірургічне лікування хворих на туберкульоз легень шля-

хом корекції об'єму гемітораксу та форми легені : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Конік Богдан Миколайович ; 
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка, [Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН 

України"]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-2426 А] УДК 616.24-002.5-089 
10094. Кудь Л. А. Обґрунтування неінвазивної тактики лікування дітей із гост-

рими гнійними та загостренням хронічних гнійних риносинуситів : (клініко-ла-

боратор. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.19 "Оториноларингологія" / Кудь Лариса Андріївна ; Нац. акад. мед. наук 
України, ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". — 

К., 2013. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0865 А]

 УДК 616.216-002-085-053.2 

10095. Лобова О. В. Радіочастотна термоабляція в лікуванні хворих на злоякіс-

ні пухлини ЛОР-органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Лобова Олена Василівна ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 

НАМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2013-1741 А] УДК 616.21-006.44-089.87 
10096. Мунтян О. С. Лікування та профілактика післяопераційних пневмоній в 

абдомінальній хірургії : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мунтян Олексій Сергійович ; 
М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". — 
Дніпропетровськ, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. 
— [2013-0878 А] УДК 616.24-002-089-084 

10097. Нестерук С. І. Патогенетичні механізми розвитку пневмонії в умовах 
стресу та корекція їх порушень тіотриазоліном : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Нестерук Світлана Іванів-
на ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-
т ім. І. Я. Горбачевського", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тер-
нопіль, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2819 А]
 УДК 616.24-002-085.274 

10098. Оніщенко Є. В. Порушення бронхолегеневої системи у хворих з тер-
мінальною стадією хронічної ниркової недостатності під час проведення замісної 
ниркової терапії : (діагностика та профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.08 "Трансплантологія та штуч. органи" / 
Оніщенко Євген Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та 
трансплантології ім. О. О. Шалімова", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ 
України]. — К., 2013. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. 
— [2013-3715 А] УДК 616.23/.24-008.4:616.61-008.64-036.8-089.843 

10099. Пасієшвілі Т. М. Механізми формування кардіоваскулярних подій при 
поліморфізмі генів АПФ та eNO-синтази у хворих на бронхіальну астму та ожи-
ріння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 
хвороби" / Пасієшвілі Тамара Мерабівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 
[2013-3284 А] УДК 616.248-056.7:575.17:616.1-092 

10100. Пацкань І. І. Променева діагностика бульозної емфіземи легенів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діаг-
ностика та промен. терапія" / Пацкань Ігор Іванович ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-1922 А] УДК 616.24-007.63-002.1-073 

10101. Полякова С. О. Ефективність лімфотропної терапії в комплексному 
лікуванні хворих на деструктивний туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Полякова Світлана 
Олександрівна ; Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Янов-
ського Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я 
України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. 
— [2013-2281 А] УДК 616.24-002.5-085.837 

10102. Пономаренко О. П. Клініко-морфологічні особливості та тактика лі-
кування природжених діафрагмальних гриж у новонароджених дітей : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Понома-
ренко Олексій Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова, [Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 
України"]. — Вінниця, 2013. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (22 назви). — 
100 пр. — [2013-2047 А] УДК 616.26-007.43-08-053.31 
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10103. Роєнко Г. М. Особливості перебігу рецидивів туберкульозу у ВІЛ-ін-
фікованих хворих і профілактика їх виникнення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Роєнко Галина Миколаївна ; 
Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. 
мед. наук України". — К., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 
100 пр. — [2013-3316 А] УДК 616.24-002.5-085 

10104. Семкович Я. В. Диференційно-діагностичні критерії і тактика лікуван-
ня пневмонії у дітей раннього віку, ускладненої токсичним синдромом і гнійним 
ендобронхітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.10 "Педіатрія" / Семкович Ярослав Васильович ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, 
акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. 
мед. ун-т" МОЗ України]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-1712 А] 

 УДК 615.24-002-06:616.233-002]-07-08-053.2 
10105. Татарчук Л. В. Особливості ремоделювання камер та судинного русла 

серця при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Татарчук 
Людмила Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тер-
нопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-3367 А] 

 УДК 616.24-089.87:616.149-008.331.1]-092 
10106. Тимченко М. Д. Імунологічні аспекти моделювання хронічного ката-

рального риніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.09 "Імунологія" / Тимченко Марина Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. О. С. Коломійченка Нац. акад. мед. 
наук України"]. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. 
— [2013-0547 А] УДК 616.211-002-08 

10107. Черненко Л. М. Стан системи протеїназа-інгібітор протеїназ і ФНП-б у 
дітей із бронхолегеневою дисплазією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Черненко Лариса Миколаївна ; М-во охоро-
ни здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1939 А] УДК 616.23/.24-007.1-074-053.2 

10108. Шамрай І. В. Особливості лікування і профілактики рекурентних форм 
гострого бронхіту у дітей з перинатальними ураженнями центральної нервової си-
стеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.10 "Пе-
діатрія" / Шамрай Ірина Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 
держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1197 А] УДК 616.233-002:616.83-07-085-053.2 

10109. Шахова О. О. Діагностична цінність показників неспецифічної реактив-
ності бронхів при бронхіальній астмі у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Шахова Ольга Олександрівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2013. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — [2013-0608 А] 

 УДК 616.248-053.2-08 
10110. Шестакова Т. С. Роль в-дефенсину-2 в регуляції проліферації клітин 

раку легені людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Шестакова Тетяна Сергіївна ; НАН України, Ін-т екс-
перим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — К., 2013. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-1440 А] 

 УДК 616.24-006.6-097 
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10111. Ярцева М. О. Профілактика та корекція порушень мікроекології слизо-

вих оболонок у дітей раннього віку, обумовлених впливом соціально-економічних та 

екологічних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ярцева Марія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2013-0837 А] 

 УДК 616.214.7-02-092-084-053.4 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

10112. Безвушко Е. В. Стоматологічна захворюваність дітей, які проживають 

на різних за екологічним станом теріторіях, та обґрунтування диференційованої 

профілактики уражень твердих тканин зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Безвушко Ельвіра Валентинівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2013. — 36, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (51 назва). — 100 пр. — [2013-0030 А] 

 УДК 616.314-084-053.2 

10113. Вєсова О. П. Ураження трійчастого нерва при непухлинних захво-

рюваннях щелепно-лицевої ділянки: механізми виникнення, діагностика, обґрунту-

вання лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Вєсова Олена Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 32, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 22—29 (68 назв). — 100 пр. — [2013-0078 А] 

 УДК 616.314.2:616.833.15]-001-07-089 

10114. Гасюк П. А. Структурно-функціональна та гістотопографічна організа-

ція емалі різних класів зубів та великих слинних залоз людини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гасюк 

Петро Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тер-

нопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2013. — 

32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (31 назва). — 100 пр. — [2013-1329 А] 

 УДК 616.314.13+616.316]-018-07 

10115. Ілик Р. Р. Клініко-лабораторне обґрунтування дентальної імплантації в 

реабілітації стоматологічних хворих з дефектами зубних рядів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ілик Роман 

Романович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 28—30 

(26 назв). — 100 пр. — [2013-1337 А] УДК 616.314-089.843-089.23-07 

10116. Колеснікова О. В. Неалкогольна жирова хвороба печінки та кардіовас-

кулярний ризик у пацієнтів з ожирінням: клініко-патогенетичні, діагностичні та про-

гностичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Колеснікова Олена Вадимівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т терапії ім. акад. Л. Т. Малої Нац. 

акад. мед. наук України"]. — Х., 2013. — 44, [1] с., включ. обл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 33—41 (64 назви). — 100 пр. — [2013-3508 А] 

 УДК 616.36-004.2:616.12]-07 

10117. Осьодло Г. В. Кислотозалежні захворювання у військовослужбовців: 

епідеміологічні, терапевтичні та фармакоекономічні аспекти : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Осьодло 

Галина Василівна ; ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України" [та ін.]. — Дніпро-

петровськ, 2013. — 32, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 25—29 (44 назви). — 

100 пр. — [2013-0917 А] УДК 616.33-008.61-07-085-057.36 

10118. Румянцев К. Є. Профілактика та лікування кровотеч із варикозно роз-

ширених вен стравоходу і шлунка при цирозі печінки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Румянцев Костянтин Єв-

генович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицько-

го, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 

(38 назв). — 100 пр. — [2013-1240 А] УДК 616.36-004-06:[616.329+616.33]-005.1 

10119. Сироїд О. М. Особливості клінічного перебігу, діагностики і хірур-

гічного лікування пацієнтів із жовчнокам'яною хворобою та супровідною ендокрин-

ною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Сироїд Олександр Михайлович ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 32, [1] с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — 100 пр. — [2013-2314 А] 

 УДК 616.366-003.7-06:616.43]-036-07-089 

10120. Ткаченко І. М. Концептуальні основи профілактики та лікування 

підвищеної стертості тканин зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ткаченко Ірина Михайлівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — 

Полтава, 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (33 назви). — 100 пр. — 

[2013-3374 А] УДК 616.314-001.4-084-085 

10121. Філіп С. С. Малоінвазивні технології в лікуванні гострого панкреатиту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Філіп Степан Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2013. — 33 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 26—29 (26 назв). — 100 пр. — [2013-2356 А] 

 УДК 616.37-002.1-089.81-072.1 

10122. Якубова І. І. Вплив аліментарного чинника в антенатальний і постна-

тальний періоди на виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей та його профілакти-

ка : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Якубова Інесса Ігорівна ; M-во охорони здо-

ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Приват. вищ. 

навч. закл. "Київ. мед. ун-т УАМН"]. — К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—30 

(53 назви). — 100 пр. — [2013-3033 А] УДК 616.314.9-002-084-092-053.2 

На ступінь кандидата 

10123. Альохіна О. В. Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікування 

хронічних форм періодонтиту з використанням фізичних факторів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Альохіна 

Оксана Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — К., 

2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0006 А] 

 УДК 616.314.7-008.1-07-085 

10124. Амосова В. С. Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень в яс-

нах при хронічному катаральному гінгівіті у робітників експедиційно-вахтової праці 

в екстремальних умовах півночі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Амосова Вікторія Степанівна ; М-во охорони 
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здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — 

Полтава, 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1962 А]

 УДК 616.311.2-002-071-08 
10125. Андрійчук Д. Р. Удосконалення діагностики, прогнозування перебігу та 

лікування виразкової хвороби в дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Андрійчук Денис Романович ; М-во охорони 
здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0008 А] 

 УДК 616.33+616.342]-002.44-07-08-053.2 
10126. Андросова О. С. Морфофункціональні зміни стану печінки при синдро-

мі набутого імунодефіциту людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Андросова Ольга Сергіївна ; Нац. 
акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 
ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2013. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1563 А] 

 УДК 616-092.19-085-06:616.36 
10127. Бабенко А. Д. Клініко-патогенетичні особливості та оптимізація лі-

кування хронічного гіпертрофічного гінгівіту у ортодонтичних хворих : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бабенко 
Андрій Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. 
закл. "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2013-1285 А] УДК 616.311.2-002-089.23 

10128. Бабич В. О. Оптимізація хірургічного лікування гострого парапрокти-
ту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Бабич Віктор Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії НАМН України"]. — Х., 2013. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-0646 А] 

 УДК 616.352-007.253-002-089 
10129. Бойцанюк С. І. Особливості перебігу та лікування захворювань паро-

донта у хворих на опікову хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бойцанюк Світлана Іванівна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", 
[Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Пол-
тава, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0048 А]
 УДК 616.314.17-02:616-001.17]-08 

10130. Бойченко О. М. Особливості клінічного перебігу та комплексне ліку-
вання генералізованого пародонтиту у хворих на ішемічну хворобу серця з викорис-
танням антигіпоксантів метаболічної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бойченко Ольга Миколаївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 
акад.". — Полтава, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2013-3070 А] УДК 616.314.18-002.4-085 

10131. Вишневська Г. О. Особливості клінічного перебігу та лікування захво-
рювань пародонту при тютюнопалінні : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Виш-
невська Ганна Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. 
наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2013. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0660 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-085 
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10132. Волотовська Н. В. Патогенетичні особливості ураження печінки в умо-

вах механічної травми різного ступеня тяжкості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Волотовська Наталія 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [ДВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0664 А]

 УДК 616.36-001.3-06-092 

10133. Воляк Л. М. Особливості профілактики та лікування системної гі-

поплазії емалі постійних зубів у дітей з ендемічним зобом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Воляк Любов Мико-

лаївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. України", [Держ. вищ. 

навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — Одеса, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2936 А] 

 УДК 616.314.13-084-08:616.441-006.5]-053.2 

10134. Габор Г. Г. Структурно-функціональні особливості та динаміка апо-

птозопосередкованих факторів печінки при синдромі гострого пошкодження легень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. ана-

томія" / Габор Галина Григорівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я України". — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3098 А] 

 УДК 616.36-003.8-02:616.24-022.6-001]-053.31 

10135. Германчук С. М. Патологічні зміни твердих тканин зубів, обумовлені 

застосуванням незнімних зубних протезів та їх профілактика : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Германчук 

Сергій Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1579 А] УДК 616.314-089.843-06-084 

10136. Демченко О. А. Оптимізація навчання самоконтролю як складової комп-

лексного лікування дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Демченко 

Ольга Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Дани-

левського Нац. акад. мед. наук України". — Х., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2013-0675 А] УДК 616.379-008.64-07-08 

10137. Денисенко М. М. Профілактика ускладнень при використанні незнім-

них конструкцій зубних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Денисенко Марина Михайлівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 

[2013-3123 А] УДК 616.314-77-084 

10138. Дмитренко І. А. Особливості діагностики та лікування хворих з дефек-

тами зубних рядів частковими знімними протезами з урахуванням функціонального 

стану скронево-нижньощелепного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дмитренко Ігор Анатолійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. 

вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1589 А] УДК 616.314-007.2-07-089.843 

10139. Єлізарова Т. О. Імунопатогенез неалкогольного стеатогепатиту, імуно-

корекція та імунореабілітація хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 



   

 
305 

мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Єлізарова Тетяна Олександ-

рівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького [та ін.]. 

— Донецьк, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-3471 А] УДК 616.36-002-036.82 

10140. Єлісєєва О. В. Особливості патогенезу, клініки та лікування генералізо-

ваного пародонтиту у хворих на червоний плоский лишай : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Єлісєєва Ольга Во-

лодимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-1334 А] 

 УДК 616.314.18-002.4-06:616.517]-07-08 

10141. Жижикін О. І. Обґрунтування і розробка ранньої діагностики та 

профілактики токсико-алергічних реакцій в порожнині рота хворих при ортопедич-

ному лікуванні із застосуванням акрилових пластмас : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Жижикін Олег Іго-

рович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2569 А] 

 УДК 616.314-089-06-07 

10142. Жуковська А. С. Вплив модифікації жирнокислотного складу клітин-

них мембран на механізми порушення функції серця при експериментальному 

цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Жуковська Анна Сергіївна ; НАН України, Ін-т 

фізіології ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-3475 А] УДК 616.379-008.64-06:616.12-008 

10143. Іванова К. О. Прогнозування розвитку гастроезофагеальної рефлюкс-

ної хвороби у дітей та підлітків з хронічною гастродуоденальною патологією : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 

Іванова Катерина Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-3153 А] УДК 616.329-002.2-02:616.33-008.1]-053.2 

10144. Ієвлєва Ю. В. Особливості диференційної діагностики та лікування 

дітей з різними формами адентії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ієвлєва Юлія Валеріївна ; Держ. установа "Ін-т 

стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Приват. вищ. навч. закл. "Київ. мед. ун-т 

УАНМ"]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-0201 А] УДК 616.314-007.21-07-08-053.2 

10145. Кадикова О. І. Взаємозв'язок ступеня виразності інсулінорезистент-

ності з артеріальною гіпертензією у хворих на цукровий діабет 2 типу та терапевтич-

на корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Кадикова Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — 

[2013-2533 А] УДК 616.379-008.64:616.12-008.331.1]-085 

10146. Кобрин О. П. Особливості клінічного перебігу та лікування генера-

лізованого пародонтиту у хворих із хронічною хламідійною інфекцією : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Кобрин Оксана Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2948 А] 

 УДК 616.314.17-008.1:616.98:579.882]-085 
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10147. Когутич А. І. Клініко-імунологічні особливості хронічного гепатиту С 

у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень і ефективність галоа-

ерозольтерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Когутич Антон Іванович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. 

акад. мед. наук України", [Держ. установа "Наук.-практ. мед. центр "Реабілітація" 

МОЗ України"]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-3182 А] 

 УДК 616.36-002.2:616.24-002.2-007.272]-07-085 

10148. Коломоєць О. М. Особливості перебігу синдрому кишкової недостат-

ності та його корекції у людей похилого віку при лікуванні гострої непрохідності 

кишечника : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Коломоєць Олексій Михайлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. 

мед. ун-т]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-3187 А] УДК 616.34-008.64-06:616.34-007.272]-089-053.9 

10149. Краснов О. Г. Сучасні аспекти діагностики та органозберігаючого 

хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Краснов Олег Георгійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Вищ. держ. 

навч. мед. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Вінниця, 2013. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0275 А] 

 УДК 616.379-008.64-071-089 

10150. Маркітан Т. В. Особливості діагностики та лікування тонзилогенних 

флегмонозних захворювань глотки та шиї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Маркітан Тетяна Віталіїв-

на ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-

ломійченка НАМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика 

МОЗ України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-2698 А] УДК 616.321-002.36 

10151. Мартінек Г. Б. Клінічно-біометричні та функціональні зміни у зубо-

щелепній системі підлітків із малими дефектами зубних рядів і методи їх попере-

дження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Мартінек Георгій Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-2815 А] УДК 616.314.2-036.1-084 

10152. Мартяшов А. В. Малоінвазивні хірургічні способи лікування псевдо-

кіст підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мартяшов Андрій Володимирович ; Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького, [Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2013. 

— 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2190 А] 

 УДК 616.37-006.2-089.819 

10153. Махлинець Н. П. Хірургічна корекція присінка рота у комплексному 

лікуванні хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Махлинець Наталія 

Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-

кого, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Львів, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0334 А] УДК 616.314.17-089 
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10154. Машкаринець О. О. Клініка та лікування хронічного катарального 

гінгівіту у дівчат пубертатного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Машкаринець Олена Орестівна ; 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 16, [1] с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0939 А] 

 УДК 616.311.2-002-036.12-08-055.25 

10155. Машко О. П. Клініко-патогенетичні особливості хронічного гепатиту С 
у хворих зі змішаною кріоглобулінемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Машко Оксана Павлівна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 

ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ 
України]. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. 

— [2013-1545 А] УДК 616.36-002-092 

10156. Микиєвич Н. І. Порівняльна оцінка якості відновлення дефектів ко-

ронок бічних зубів прямими і непрямими композитними реставраціями : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Микиєвич Наталія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-0355 А] УДК 616.314.1-089.23 

10157. Мірза Р. О. Клініко-лабораторне обґрунтування нормалізації оклюзій-
них співвідношень при вторинних деформаціях зубних рядів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мірза Роман 

Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(9 назв). — 100 пр. — [2013-2488 А] УДК 616.314-007.24-089.23 

10158. Морар І. К. Розробка прогностичних критеріїв перебігу гострого де-

структивного панкреатиту : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Морар Ігор Калинович ; 

М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. 
держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-3252 А] УДК 616.37-002-07 

10159. Мороз В. А. Профілактика та лікування неспроможності кишкових швів : 

(експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мороз В'ячеслав Анатолійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 

Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-0909 А] УДК 616.381-002-089.168-06-08 
10160. Мостовенко Р. В. Патогенетичне значення обміну заліза в прогресу-

ванні хронічного вірусного гепатиту С у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Мостовенко Раїса Василівна ; 

Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук 

України". — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2013-3254 А] УДК 616.36-002-053.2 

10161. Мосьондз В. В. Розробка і обґрунтування способів дренування заочере-

винного простору у хворих на гострий інфікований некротичний панкреатит : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Мосьондз Василь Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. 

мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(23 назви). — 100 пр. — [2013-0877 А] УДК 616.37-002.4:616.381-089.4 



   

 
308 

10162. Орлик О. С. Частота зустрічаємості діабетичної полінейропатії різного 

ступеня тяжкості та ефективність її лікування альфа-ліпоєвою кислотою : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / 

Орлик Ольга Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр 

ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин, [Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-1234 А] УДК 616.379-008.64-08 

10163. Островська Л. О. Особливості морфофункціональної перебудови тка-

нин і судин органів травного тракту щурів при експериментальній оклюзії нижнього 

відділу черевної аорти та його реканалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Островська Лілія Олегівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2013. — 20 с. : табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2268 А] 

 УДК 616.34/.36-091.8+616.136-092.9 

10164. Острянко В. І. Ефективність професійної гігієни порожнини рота в 

профілактиці карієсу зубів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Острянко Володимир Іванович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Приват. вищ. навч. закл. "Київ. мед. ун-т УАНМ"]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-1235 А] УДК 616.314-002-084-053.2 

10165. Павлишин А. В. Автодермопластика ранових дефектів у хворих на 

синдром стопи діабетика за допомогою рельєфного клаптя : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Павлишин Андрій 

Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2013-1389 А] 

 УДК 616.379-008.64:617.586-001.4-089.844 

10166. Пацкань Л. О. Патогенетичні особливості гепатотоксичності парацета-

молу на фоні нітритної інтоксикації і методи фармакологічної корекції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Пацкань Людмила Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. 

закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Терно-

піль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2273 А]

 УДК 616.36-099:615.212 

10167. Петрашенко В. О. Енергетичне та мікроелементне забезпечення недо-

ношених новонароджених із гіпоксичним ураженням центральної нервової системи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіа-

трія" / Петрашенко Вікторія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Сум. держ. ун-т]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2013-3288 А] УДК 616.379-008.64-053.2 

10168. Півень О. В. Клініко-експериментальне обґрунтування ремінералізую-

чої терапії у пацієнтів після професійного відбілювання зубів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Півень Олеся 

Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України". — 

Одеса, 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-0754 А]

 УДК 616.314-008.4-06-084 
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10169. Побережна Г. М. Обґрунтування комплексної профілактики та ліку-

вання пацієнтів із стоматологічними захворюваннями, поєднаними зі синдромом мальаб-

сорбції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Побережна Галина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирого-

ва]. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1869 А]

 УДК 616.314-084-098 

10170. Продан С. М. Діагностика та оптимізація лікування постраждалих з 

травмою печінки : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Продан Сергій Михайлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0758 А] 

 УДК 616.36-001-07-089 

10171. Пронюк Х. О. Перебіг хронічного гепатиту С на тлі неалкогольної жи-

рової хвороби печінки: особливості діагностики та лікування : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Пронюк 

Христина Омелянівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміо-

логії та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України", 

[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця М-ва охорони здоров'я України]. — К., 2013. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (8 назв). — [2013-0447 А] 

 УДК 616.36-002.2-07-085 

10172. Прудиус П. Г. Інформаційне забезпечення лікувально-діагностичного 

процесу хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Прудиус Пи-

лип Григорович ; НАН України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2013. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1177 А] 

 УДК 616.379-008.64:004.62 

10173. Пудяк В. Є. Клініко-лабораторне обґрунтування профілактики та комп-

лексного лікування захворювань тканин пародонта у працівників виробництва по-

бутової хімії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Пудяк Володимир Євгенович ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Львів, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—

13 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2982 А] УДК 616.314.17-008.1-084-085 

10174. Радутна О. А. Рання діагностика та профілактика кишкових ускладнень 

антибіотикотерапії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Радутна Олена Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0453 А] 

 УДК 615.33.06:616.34-02-07-084-053.2 

10175. Резуненко О. В. Клініко-патогенетичні аспекти ремоделювання кістко-

вої тканини у хворих на хронічний безкам'яний холецистит та гіпертонічну хворобу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Резуненко Ольга Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-1801 А] УДК 616.366-002+616.12-008.331.1]-092-008.9 
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10176. Рилова А. В. Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози 

у підлітків з цукровим діабетом 1-го типу: діагностика і прогноз : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Рилова Анто-

ніна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти МОЗ України. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. 

— [2013-0463 А] УДК 616.37-008.6:616.379-008.64]-07-053.6 

10177. Рожко-Гунчак О. М. Клініко-експериментальне обґрунтування комп-

лексних методів лікування зубощелепних аномалій у дітей, які проживають в 

несприятливих екологічних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Рожко-Гунчак Олена Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад.", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Полтава, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2059 А] УДК 616.314-089.23-053.2 

10178. Рудинська С. М. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації стомато-

логічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України з хворобами паро-

донта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 

"Соц. медицина" / Рудинська Софія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад. МО Ук-

раїни]. — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3595 А]

 УДК 616.314.18-002.4:355.1-057.36](477) 

10179. Рум'янцева М. О. Клініко-патогенетичні особливості та тактика дифе-

ренційованого лікування функціональної диспепсії у дітей : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Рум'янцева Марія 

Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. 

мед. наук України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ 

України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-1639 А] УДК 616.33-002-08-053.2 

10180. Савіна Г. В. Морфофункціональні механізми адаптації печінки до гост-

рого панкреатиту : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Савіна Ганна Валеріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка"]. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-3325 А] УДК 616.37-002.1 

10181. Савчук І. Ю. Клініко-лабораторне обґрунтування удосконаленої тех-

нології виготовлення базисів знімних конструкцій зубних протезів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Савчук Ігор 

Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти  

ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-0480 А] УДК 616.314-77 

10182. Саноян В. В. Оцінка ефективності лікування хронічного генералізова-

ного пародонтиту у хворих на цукровий діабет типу 2 шляхом застосування фі-

зичних та імунологічних показників ротової рідини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Саноян Вікторія Володи-

мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 

стоматол. акад.", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Полтава, 2013. — 21 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3600 А] 

 УДК 616.314.18-002.4-06:616.379-008.64]-08 
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10183. Саранчук О. В. Особливості ортодонтичного і ортопедичного ліку-

вання дітей із захворюваннями пародонта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Саранчук Олеся Володимирівна ; 

Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. України", [Приват. вищ. навч. закл. 

"Київ. мед. ун-т УАНМ"]. — Одеса, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2013-0483 А] УДК 616.314.17-008.1:616.379-008.61]-053.2 

10184. Свиридовський С. А. Порівняльна оцінка ефективності алопластики 

при пахвинних грижах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Свиридовський Сергій Анатолійович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. 

— 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2013-2556 А] 

 УДК 616.34-007.43-089.844-089.168 

10185. Свистун І. І. Корекція морфофункціональних змін печінки у хворих на 

дифузний токсичний зоб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Свистун Ірина Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Львів, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-1260 А] УДК 616.36-002:616.441-006.5 

10186. Світлична О. М. Розробка та обґрунтування регіональної програми 

профілактики основних стоматологічних захворювань : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Світлична Оксана 

Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Одес. 

нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-3333 А] УДК 616.314-084 

10187. Себов В. І. Прогнозування і профілактика травматичного остеомієліту у 

хворих з переломами нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Себов Валерій Іванович ; Держ. установа 

"Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ Ук-

раїни]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. 

— [2013-1710 А] УДК 616.31:616.716.4-001.5-002.3-07-084 

10188. Склярова О. Є. Гастроцитопротекторна ефективність інгібіторів про-

тонної помпи в лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / 

Склярова Олена Євгенівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони 

здоров'я України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0960 А] УДК 616.342-002.4-085.242.4 

10189. Слаба О. М. Клініко-метаболічне обґрунтування лікування та профілак-

тики генералізованого пародонтиту у жінок із залізодефіцитною анемією : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Слаба Оксана Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-1412 А] УДК 616.314.18-002.4-06:616.155.194]-08 

10190. Сміянов Є. В. Діагностика, клініко-морфологічні особливості та лі-

кування аденоїдиту у дорослих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Сміянов Євген Владиславович ; Держ. 

установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Сум. 

держ. ун-т]. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. 

— [2013-3782 А] УДК 616.323-07-085-053.8 
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10191. Сурміна М. Р. Обґрунтування застосування прокладок на основі гідро-

окису кальцію при лікуванні гострого глибокого карієсу зубів постійного прикусу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стомато-

логія" / Сурміна Марина Русланівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. 

мед. наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Одеса, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1080 А] 

 УДК 616.314-002-08 

10192. Сушко Ю. І. Експериментальне обґрунтування ентеральної оксигенації 

у комплексному лікуванні панкреонекрозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Сушко Юрій Ігорович ; М-во 

охорони здоров'я України, Буковин. держ. мед. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Чернівці, 2013. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-0998 А] УДК 616.37-002.4-092.9 

10193. Тронько К. М. Поширеність діабетичної ретинопатії в Україні, деякі 

аспекти її патогенезу та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Тронько Катерина Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації 

ендокрин. органів і тканин, [ДУ "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Ко-

місаренка НАМН України"]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-1445 А] УДК 616.379-008.64-08 

10194. Угляр Т. Ю. Оптимізація хірургічної тактики у хворих на непрохід-

ність товстої кишки : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Угляр Тетяна Юріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-

бачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1272 А] УДК 616.345-007.272-089 

10195. Фартушна А. М. NO-залежні порушення окиснювальних процесів у 

тканинах ясен білих щурів за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Фартушна Антоніна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Лу-

ган. держ. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. 

— Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3827 А]

 УДК 616.311.2-008.9-092.9 

10196. Федорика Р. Я. Нові підходи до профілактики та корекції постхолецис-

тектомічного синдрому після лапароскопічної холецистектомії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Федорика Роман 

Яремович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. вищ. навч. закл. "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Фран-

ків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-1426 А] УДК 616.381-089-084 

10197. Футько Х. В. Діагностичний алгоритм та прогнозування розвитку гепа-

торенального синдрому у хворих на цироз печінки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Футько Христина 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. держ. мед. акад. 

МОЗ України" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (16 назв). — 125 пр. — [2013-2997 А] УДК 616.36-004-06:616.61-008.6]-07 

10198. Цубер В. Ю. Зміни складу ротової рідини за умов емоційного стресу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
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фізіологія" / Цубер Вікторія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 

"Луган. держ. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — Луганськ, 2013. — 24, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-2367 А] УДК 616.31-008.8:613.86 

10199. Чернявська І. В. Стан імунної системи у хворих на цукровий діабет 

2 типу в залежності від наявності супутнього аутоімунного тиреоїдиту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / 

Чернявська Ірина Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т ендокрин. патології ім. В. Я. Да-

нилевського Нац. акад. мед. наук України". — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1103 А] 

 УДК 616.379-008.64-06:616.441-002]-085 

10200. Чулак О. Л. Особливості гігієнічного догляду за порожниною рота 

після проведення реставрації фронтальної групи зубів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Чулак Ольга Лео-

нідівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. 

мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). 

— 100 пр. — [2013-2600 А] УДК 616.314-74-083 

10201. Чулак-Колотіліна Ю. Л. Обґрунтування і розробка нового методу 

відновлення жувальних зубів із складним анатомічним розташуванням кореневих 

каналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Чулак-Колотіліна Юлія Леонідівна ; Держ. установа "Ін-т стомато-

логії Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — [2013-1947 А] 

 УДК 616.314-089.11 

10202. Шайда О. О. Вибір методу анестезії/аналгезії при операціях на органах 

шлунково-кишкового тракту у хворих з підвищеним кардіальним ризиком : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 

інтенсив. терапія" / Шайда Оксана Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". — Дніпропетровськ, 2013. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0604 А] 

 УДК 616.33:616.1]-089.5 

10203. Шепилєва Н. В. Клініко-епідеміологічна та імунологічна характерис-

тика хвороби Лайма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Шепилєва Наталя Володимирівна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-

машевського Нац. акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти 

МОЗ України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-1199 А] УДК 616.36-002:578.833.2]-036.8 

10204. Щербаков С. С. Діагностика і профілактика порушень гемокоагуляції у 

хворих на гострий деструктивний панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Щерба-

ков Сергій Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-0632 А] УДК 616.37-002-08 

10205. Юнакова Н. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування особливостей 

перебігу та лікування хронічних періодонтитів у осіб з персистуючою герпетичною 

інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Юнакова Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, 
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Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0640 А] 

 УДК 616.314.165-002.2-08:616.523 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь доктора 

10206. Гончарова О. А. Автоімунний тиреоїдит у постменопаузальному пе-

ріоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендо-

кринологія" / Гончарова Ольга Аркадіївна ; Держ. установа "Ін-т пробл. ендокрин. 

патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—34 (43 назви). — 100 пр. — [2013-2121 А] УДК 616.441-002.28 

10207. Мужичук О. В. Прогнозування ризику виникнення та діагностика раку 

щитоподібної залози у хворих з її вузловою доброякісною патологією : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та 

промен. терапія" / Мужичук Олексій Володимирович ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т 

ядер. медицини та промен. діагностики" НАМН України]. — К., 2013. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (47 назв). — 100 пр. — [2013-3557 А] 

 УДК 616.441-006.6-079.4 

10208. Сергієнко Л. Ю. Соціально-емоційний стрес матерів на ранніх етапах 

вагітності як причина ендокринопатій та порушень у гормонально залежних систе-

мах нащадків : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Сергієнко Лоріана Юріївна ; Держ. 

установа "Ін-т пробл. ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. 

наук України". — Х., 2013. — 42, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (37 назв). — 

100 пр. — [2013-3336 А] УДК 616.43-008.6:618.231]-092.6 

На ступінь кандидата 

10209. Бітюков Д. С. Порушення функції гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової 

системи та антибактеріальної резистентності при гнійно-запальних ускладненнях 

травматичної хвороби та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Бітюков Дмитро Сергійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького]. — Луганськ, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3063 А] УДК 616.432/.434-001-002.3-08 

10210. Вишневська О. А. Довготривала терапія препаратами рекомбінантного 

гормону росту у дітей та підлітків з соматотропною недостатністю: вплив на ауксо-

логічні, гормональні та біохімічні показники : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Вишневська Ольга Ана-

толіївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Коміса-

ренка НАМН України". — К., 2013. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (21 назва). — 100 пр. — [2013-3090 А] УДК 616.43/.45-007.21-053.2 

10211. Воскобойнік О. Ю. Порівняльна характеристика хірургічного лікуван-

ня багатовузлових форм зобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Воскобойнік Ольга Юріївна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Нац. мед. акад. післядип-
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лом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Вінниця, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0087 А] УДК 616.441-006.5-089.844 

10212. Гирла Я. В. Хірургічні аспекти комплексного лікування хворих на різні 

форми гіпертиреоїдного зоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гирла Ян Вікторович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — 

Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-3105 А] УДК 616.441-006.5-085-089 

10213. Фучко О. Л. Дослідження співвідношень між функцією щитовидної за-

лози та печінки при застосуванні бальнеотерапії мінеральною водою "Нафтуся" : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Фучко Оксана Любомирівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бо-

гомольця. — К., 2013. — 23, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-0799 А] УДК 616.441+616.36]-085.838 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

10214. Абілова О. І. Прогнозування розвитку, рання діагностика і лікування 

внутрішньоутробної герпесвірусної інфекції у дітей першого року життя : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Абілова 

Олена Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. 

— [2013-2601 А] УДК 616.523-022.6-037-07-08-053.2 

10215. Асцатуров Г. Є. Клініко-імунологічне обґрунтування диференційова-

ного підходу до комплексного лікування хворих на псоріаз : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Асца-

туров Геннадій Євгенійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3682 А] УДК 616.517-08 

10216. Левченко Л. Ю. Роль поліморфізмів толл-подібних рецепторів 2 та 4 у 

патогенезі атопічного дерматиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Левченко Лілія Юріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Вищ. держ. навч. 

закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Донецьк, 2013. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0302 А] УДК 575:616.516-092 

10217. Мукабел Отайба. Оптимізація комплексного лікування хворих на хро-

нічний червоний вовчак з урахуванням факторів розвитку фотосенсибілізації і ре-

зультатів імуногістохімічного дослідження шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Мукабел Отайба ; 

Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Донец. нац. мед. 

ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Х., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (6 назв). 

— 100 пр. — [2013-3259 А] УДК 616.5-002.52-085 

10218. Ніточко О. І. Патогенетичні особливості професійних алергодерматозів 

у працівників механоскладального виробництва та обґрунтування підходів до лі-

кування : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ніточко Олег Іванович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3763 А] УДК 616.5-002-092-085-056.43 
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10219. Юрлова Л. В. Комплексна патогенетична терапія хворих на гніздову 

алопецію з урахуванням імунологічних зрушень, структурно-функціональних показ-

ників тіолдисульфідної системи й ендогенної інтоксикації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Юрлова 

Людмила Владиславівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН 

України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (18 назв). — 100 пр. — [2013-3029 А] УДК 616.594.1-08 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

10220. Крижна С. І. Порушення порфіринового обміну в центральній нервовій 

системі та патогенетичне обґрунтування його корекції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Крижна Світлана 

Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Луган. держ. мед. ун-т, [Нац. фармац. ун-т]. 

— Луганськ, 2013. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 

(42 назви). — 100 пр. — [2013-2232 А] УДК 616.633:616.831]-08 

10221. Македонський І. О. Хірургічне лікування та медична абілітація дітей з 

аноректальними вадами розвитку та екстрофією сечового міхура : (експерим.-клініч. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 

"Дит. хірургія" / Македонський Ігор Олександрович ; Держ. установа "Ін-т невідклад. 

і віднов. хірургії ім. В. К. Гусака Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Дніп-

ропетров. мед. акад." МОЗ України]. — Донецьк, 2013. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 32—36 (50 назв). — 100 пр. — [2013-3541 А] УДК 616.62-007.46-089-053.2 

10222. Фоміна С. П. Імунотропна терапія дітей, хворих на гломерулонефрит з 

нефротичним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Фоміна Світлана Петрівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т нефрології НАМН України". — К., 2013. — 36, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 26—33 (50 назв). — 100 пр. — [2013-2360 А] 

 УДК 616.611-002-008.6-053.2 

На ступінь кандидата 

10223. Абрагамович Х. Я. Свербіж шкіри та якість життя хворих на хронічну 

хворобу нирок VД стадії, які лікуються гемодіалізом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Абрагамович Христи-

на Ярославівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нефрології НАМН України". 

— К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-

1241 А] УДК 616.61-085.38-073:616.8-009.613.7 

10224. Гаврилюк В. А. Нейроендокринні механізми розвитку нефропатії у 

хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням та їх корекція : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Гаврилюк 

Вікторія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1768 А] 

 УДК 616.61-06:[616.12-008.331.1+613.25]-07-085 

10225. Кічатий С. В. Замісне лікування термінальної стадії хронічної ниркової 

недостатності урологічної етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.08 "Трансплантологія та штуч. органи" / Кічатий Сергій 
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Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології 

ім. О. О. Шалімова", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 

2013. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—13 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3699 А] 

 УДК 616.61-008.64-036.8-089.843 

10226. Парафенко О. І. Клінічна оцінка порушень гемодинаміки, вегетативно-

го гомеостазу, ліпідного обміну і антиоксидантного захисту у хворих на хронічний 

гломерулонефрит та методи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Парафенко Ольга Іванівна ; Нац. 

акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нефрології НАМН України", [Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-2711 А] УДК 616.611-002-085.849.11 

10227. Семанів О. М. Вибір методів оперативного лікування хворих з пош-

кодженням та обструкцією тазового відділу сечоводу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Семанів Олег Миросла-

вович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. 

ун-т МОЗ України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 

— 100 пр. — [2013-0774 А] УДК 616.617-089 

10228. Чирков Ю. Е. Черезшкірна пункційна біопсія нирки під ультразвуко-

вим контролем при гломерулопатіях у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Чирков 

Юрій Едуардович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-1943 А] УДК 616.611-002-079-053.2 

10229. Шатохіна Т. В. Морфологічна диференційна діагностика різновидів 

IgA-нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 

"Патол. анатомія" / Шатохіна Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я Украї-

ни, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Запоріжжя, 

2013. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3660 А] 

 УДК 616.61-079.4 

616.7 Патологія органів руху, пересування.  

Скелетна та рухова системи 

На ступінь доктора 

10230. Балацька Н. І. Дефіцит та недостатність вітаміну D у населення 

України та їх вплив на структурно-функціональний стан кісткової тканини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Балацька Наталія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 

мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ травматології та ортопедії, [Держ. установа "Ін-т ге-

ронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — Донецьк, 2013. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2013-1567 А] УДК 616.71:612.015.6 

10231. Бобрик Ю. В. Комплексна реабілітація хворих на остеохондроз хребта 

із неврологічними проявами з використанням нових диференційних підходів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реа-

білітація, фізіотерапія та курортологія" / Бобрик Юрій Валерійович ; М-во охорони 

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 (Автоном. Республіка Крим), 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 26—36 

(92 назви). — 100 пр. — [2013-3066 А] УДК 616.711-018.3-002-036.82 
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10232. Вирва О. Є. Модульне індивідуальне ендопротезування в лікуванні 

злоякісних пухлин довгих кісток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Вирва Олег Євгенович ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. 

мед. наук України". — К., 2013. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—38 (76 назв). — 

200 пр. — [2013-0079 А] УДК 616.717/718-006.4-089.844 

10233. Івченко А. В. Патогенетичне обґрунтування лікування та прогнозуван-

ня перебігу переломів довгих кісток кінцівок у хворих на цукровий діабет : (експе-

рим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Івченко Андрій Валерійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ травматології 

та ортопедії, [Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Донецьк, 2012. — 36 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — 100 пр. — [2013-0689 А] 

 УДК 616.718-001.5-089:616.379-008.64 

10234. Лазарєва О. Б. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації при 

хірургічному лікуванні вертеброгенних попереково-крижових синдромів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 

"Фіз. реабілітація" / Лазарєва Олена Борисівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. — К., 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — 

[2013-0933 А] УДК 616.711-089-085.825 

10235. Мателенок Є. М. Функціональне лікування складних ушкоджень ліктьо-

вого суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Мателенок Євген Михайлович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 

Нац. акад. мед. наук України". — Х., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 

(61 назва). — 1 40 пр. — [2013-2701 А] УДК 616.727.3-001-089 

На ступінь кандидата 

10236. Вишняков А. Є. Асептичний некроз головки стегнової кістки у дорос-

лих : (діагностика та прогнозування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Вишняков Андрій Єв-

генович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та су-

глобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України". — Х., 2013. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2013-2657 А] 

 УДК 616.728.2/.3-002.4-07-053.8 

10237. Герцен І. Г. Порівняльна характеристика пластики порожнинних де-

фектів кісток композитними матеріалами на основі гідроксиапатиту : (експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Герцен Іван Генріхович ; Держ. установа "Ін-т трав-

матології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1986 А] УДК 616.71-007.21-089.844 

10238. Дутка І. Ю. Діагностика, хірургічне лікування та післяопераційна реа-

білітація пацієнтів з ізольованими та поліструктурними пошкодженнями сухожилків 

згиначів пальців кисті в "критичній зоні" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Дутка Ігор Юрійо-

вич ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України", 

[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2013-2667 А] УДК 616.757-001-07-08 
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10239. Зайцев С. Є. Нейроанестезія та периопераційна інтенсивна терапія при 

внутрішньочерепних гематомах: відновлення біостійкості організму та профілактика 

апоптозу нейронів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Зайцев Станіслав Євгенович ; М-во 

охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Запоріз. 

держ. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-0178 А] УДК 616.714.1-006.03-089-085 

10240. Зуб Т. О. Формування деформації кульшової западини та ендопро-

тезування при диспластичному коксартрозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Зуб Тетяна Олек-

сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, 

[ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1512 А] 

 УДК 616.728.2-007.24-089.843 

10241. Максименко М. А. Асоційована травма таза у постраждалих внаслідок 

дорожньо-транспортних пригод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Максименко Максим Анато-

лійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [ДЗ 

"Укр. наук.-практ. центр екстрен. мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ Ук-

раїни"]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-3237 А] УДК 616.718.19-001 

10242. Мохаммад Альрашед. Структурно-функціональні зміни та лікування 

дегенеративного спондилолістезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Мохаммад Альрашед ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів 

ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ 

України]. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 130 пр. — [2013-1744 А]

 УДК 616.711-002-089 

10243. Овчаренко Д. В. Пункційна вертебропластика при неускладнених ком-

пресійних переломах хребців на тлі остеопорозу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Овчаренко Дмитро Віта-

лійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромо-

данова НАМН України". — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 

100 пр. — [2013-1168 А] УДК 616.711-001.5-089.166 

10244. Павличко Ю. Ю. Лікування багатофрагментарних переломів прокси-

мального відділу плечової кістки на рівні хірургічної шийки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 

Павличко Юрій Юрійович ; Держ. установа "Ін-т траматології та ортопедії Нац. акад. 

мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — К., 2013. — 16 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 11—12 (6 назв). — 100 пр. — [2013-2632 А] 

 УДК 616.717.4-001.5-089.843 

10245. Петрик Т. М. Діагностика та лікування переломів кульшової западини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-

тологія та ортопедія" / Петрик Тарас Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. 

мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика М-ва охо-

рони здоров'я України]. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 140 пр. — [2013-0422 А] УДК 616.718.16-001.5-089 
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10246. Роганов Г. Г. Профілактика та лікування травматичного остеомієліту 

нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Роганов Геннадій Георгійович ; Держ. установа "Ін-т сто-

матології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т 

ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-1752 А] УДК 616.716.4-001-002.3-084-085 

10247. Строгуш О. М. Оптимізація мультимодального знеболювання після ор-

топедо-травматологічних оперативних втручань на нижніх кінцівках : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтен-

сив. терапія" / Строгуш Олег Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Київ. міська клініч. лікарня №3]. 

— К., 2013. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2838 А] 

 УДК 616.718-001.5-089 

10248. Труфанов І. І. Малоінвазивне лікування переломів дистального епі-

метафіза великогомілкової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Труфанов Іван Іванович ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів 

ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Запоріз. мед. 

акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 150 пр. — [2013-3376 А] 

 УДК 616.718.5/.6-001.5-089.84 

10249. Федець А. Б. Остеопороз, поєднаний з віддаленими ускладненнями ре-

зекції шлунка з приводу виразкової хвороби: причини виникнення, особливості пато-

генезу, принципи лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Федець Ангела Богданівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2012. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2012-5940 А] УДК 616.71-007.234:616.33-002.44-06-085 

10250. Федьков Д. Л. Клініко-лабораторні особливості, оцінка активності за-

пально-деструктивного процесу та удосконалення лікування псоріатичного артриту з 

використанням лефлуноміду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Федьков Дмитро Леонідович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0569 А] 

 УДК 616.72-002-02:616.517]-085 

10251. Хащук А. В. Комплексне лікування трофічних порушень у хворих з на-

слідками ускладненої травми хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Хащук Андрій Володими-

рович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук Ук-

раїни", [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1936 А] 

 УДК 616.711-001.1-084-085 

10252. Чемерис О. М. Оптимізація діагностики та лікування уражень м'яких 

тканин кисті опікового ґенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Чемерис Орест Мирославович ; М-во охорони 

здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-2748 А] УДК 616.74-001.17-07-089 
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10253. Щадько А. О. Лікування гнійних післятравматичних артритів гоміл-

ковостопного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Щадько Андрій Олександрович ;  

М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 

2013. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3673 А]

 УДК 616.718.5/.6-001-002.3-085 

10254. Щикота Р. А. Профілактика розвитку передньомедіальної нестабіль-

ності колінного суглоба при поєднаному пошкодженні великогомілкової колате-

ральної та передньої хрестоподібної зв'язок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Щикота Роман Ана-

толійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — 

Донецьк, 2013. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2013-

1465 А] УДК 616.72-001-07-084 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

10255. Богданова І. В. Порушення систем гомеостазу на різних стадіях пе-

ребігу хвороби Паркінсона : (клініко-патогенет. оцінка та корекція) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Богданова 

Ірина В'ячеславівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та 

наркології НАМН України". — Х., 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 

(33 назви). — 100 пр. — [2013-2481 А] УДК 616.858-008.6-005.1-085 

10256. Зубкова О. В. Легка черепно-мозкова травма: обґрунтування діагно-

стичних критеріїв і комплексне лікування хворих з використанням магнітолазерної 

терапії в гострому періоді : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Зубкова Олена 

Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 

України"]. — К., 2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (36 назв). — 100 пр. 

— [2013-0685 А] УДК 616.831-001-085.849.19 

10257. Кваша М. С. Комплексне лікування менінгіом головного мозку з 

урахуванням їх гормональних особливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Кваша Михайло Сергійович ; Нац. 

акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 

України". — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (60 назв). — 150 пр. 

— [2013-0696 А] УДК 616.831-006.328-089 

10258. Орос М. М. Клініко-фармакогенетичні фактори впливу на фармакоре-

зистентний перебіг епілепсії, їх роль в індивідуалізації лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Орос Ми-

хайло Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та 

наркології", [Ужгород. нац. ун-т]. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—

31 (35 назв). — 100 пр. — [2013-1170 А] УДК 616.853-085 

10259. Черній Т. В. Концепція патогенетичної нейропротекції ураженого 

мозку : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Черній Тетяна Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Донец. нац. мед. ун-

т ім. М. Горького]. — Луганськ, 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 

(56 назв). — 100 пр. — [2013-0592 А] УДК 616.831-005.1-092-085 
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На ступінь кандидата 

10260. Борзенкова Л. М. Стан мозкового кровообігу та клініко-неврологічна 

характеристика хворих з високим кардіоваскулярним ризиком : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Борзенко-

ва Лілія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-1724 А] УДК 616.831-005+616.12-008.331.1-07 

10261. Гудзенко Г. В. Клінічний перебіг, показники якості життя та інваліди-

зації хворих на розсіяний склероз залежно від виду лікування : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Гудзенко 

Ганна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — К., 2013. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1775 А]УДК 616.831-004-036.1-

036.86-085 

10262. Десятський В. В. Патофізіологічні механізми патологічно посиленої 

збудливості головного мозку за умов модуляції активності системи оксиду азоту : 

(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Десятський Валерій Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3463 А]УДК 616.853-

008.6:612.014.46]-092.9 

10263. Загрійчук І. В. Ефективність моніторингу перфузійного тиску мозку у 

хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Загрійчук Ігор Володимиро-

вич ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 

НАМН України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ 

України]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — 

[2013-1144 А] УДК 616.831-001-36.1-07 

10264. Колосинська О. О. Медико-соціальне обґрунтування організації систе-

ми лікувально-профілактичної допомоги хворим на розсіяний склероз, постражда-

лим внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Колосинська Олена Олександрів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. 

Шупика. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2013-

0705 А] УДК 616.831-004-001.28 

10265. Куфтеріна Н. С. Клініко-діагностичні особливості хворих, що пере-

несли легку черепно-мозкову травму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Куфтеріна Наталія Сергіївна ; Нац. 

акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН 

України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—18 (39 назв). — 100 пр. — [2013-0712 А] УДК 616.831-001.34-07 

10266. Лукашевич П. В. Роль судинного фактору в розвитку хвороби  

Паркінсона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.15 "Нерв. хвороби" / Лукашевич Петро Вячеславович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2013-1227 А] УДК 616.858-02 

10267. Маловічко І. А. Критична гідроцефалія у дітей : (етіологія, діагностика 

та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
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14.01.05 "Нейрохірургія" / Маловічко Ігор Алімович ; Нац. акад. мед. наук України, 

ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — К., 2013. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0330 А] 

 УДК 616.831-005-053.2-089.168 

10268. Морозова Г. В. Діагностична значимість та зіставлення викликаних по-

тенціалів головного мозку з клінічними та нейровізуалізаційними порушеннями при 

розсіяному склерозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Морозова Ганна Володимирівна ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН 

України", [Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького]. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1374 А] УДК 616.832-004.2-07 

10269. Руденко С. О. Патоморфологічні зміни головного мозку та легень у 

прооперованих хворих з приводу артеріальних аневризм та артеріовенозних маль-

формацій: особливості танатогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Руденко Світлана Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика]. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 

— 100 пр. — [2013-0471 А] УДК 616.831+616.24]:616.13-007.64-091 

10270. Цевелев С. Л. Механізми контролю патологічно підвищеної збудливос-

ті головного мозку в умовах впливу електромагнітного випромінювання низької 

інтенсивності вкрай високої частоти : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Цевелев Се-

мен Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2746 А]

 УДК 616.831-002:615.849.11 

10271. Цюрупа Д. М. Діагностика та хірургічне лікування менінгіом суб-

супратенторіальної локалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Цюрупа Дмитро Михайлович ; Нац. акад. 

мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 

України". — К., 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — 

[2013-1839 А] УДК 616.831-006.328-07-089 

10272. Шулятнікова Т. В. Морфогенез деструктивних і репаративних про-

цесів в перифокальних критичних зонах при ішемічному інфаркті мозку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / 

Шулятнікова Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. 

мед. ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-1118 А] УДК 616.831-004.5-005.8 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  

Хворобливі психічні стани 

На ступінь доктора 

10273. Бацилєва О. В. Особистісні детермінанти репродуктивного здоров'я 

жінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Бацилєва Ольга Валеріївна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 30—37 (52 назви). — 100 пр. — [2013-0025 А] УДК 616.89-008-055.26 

10274. Овчаренко М. О. Опіоїдна залежність: клініко-патогенетичні, епідеміо-

логічні, патопсихологічні аспекти, методи лікування і профілактики : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Овчаренко 

Микола Олексійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України" [та ін.]. — Х., 2013. — 46 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 37—43 (41 назва). — 100 пр. — [2013-0392 А] 

 УДК 616.89-008.441.3-07-08 

10275. Омелянович В. Ю. Порушення психологічної адаптації до служби в 

органах внутрішніх справ : (гендерні особливості, механізми формування, система 

психокорекції та психопрофілактики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Омелянович Віталій Юрійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Донец. нац. мед. 

ун-т ім. М. Горького]. — Х., 2013. — 33 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (35 назв). — 

150 пр. — [2013-2631 А] УДК 616.89:351.741 

10276. Пішель В. Я. Андрогензалежні механізми розвитку та експерименталь-

на терапія опіоїдної наркоманії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Пішель Володимир Ярославович ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН 

України". — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (40 назв). — 100 пр. 

— [2013-2636 А] УДК 616.89-008.441.3-036-085 

На ступінь кандидата 

10277. Демченко М. І. Клініко-психопатологічні особливості хворих на депре-

сивні розлади, які перенесли мозковий ішемічний інсульт : (комплексне лікув. у від-

новлювал. періоді) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.16 "Псіхіатрія" / Демченко Маргарита Ігорівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-

гова МОЗ України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-1777 А] УДК 616.895.4-06:616.831-005.4-071-08 

10278. Лаврентьєва К. К. Клініко-психопатологічна характеристика та корек-

ція невротичних розладів у вперше засуджених жінок в умовах пенітенціарного за-

кладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 

"Психіатрія" / Лаврентьєва Ксенія Костянтинівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Одес. 

нац. мед. ун-т]. — Х., 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-3213 А] УДК 616.89-008:343.261-055.2 

10279. Лещина І. В. Система діагностики, профілактики та корекції непсихо-

тичних психічних розладів у студентів-медиків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Лещина Ірина Володимирів-

на ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології 

НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Х., 2013. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-0717 А]

 УДК 616.89-07-085-057.875 

10280. Мажбіц В. Б. Психосоціальна реабілітація хворих на параноїдну форму 

шизофренії в амбулаторних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Мажбіц Валентина Борисівна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН 

України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Х., 2013. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3539 А] 

 УДК 616.895.8-085.851 
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10281. Пономарьова В. В. Соціальна фобія, обтяжена вживанням психоактив-

них речовин, у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Пономарьова Валерія Валеріївна ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України". — Х., 2013. 

— 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0436 А] 

 УДК 616.89-008.441.33-053.6 

10282. Сотніченко В. В. Медико-психологічні критерії якості психіатричної 

допомоги хворим на шизофренію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Сотніченко Вікторія Владиславівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Укр. НДІ соц. і 

суд. психіатрії та наркології]. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-3356 А] УДК 616.895.8-085 

10283. Федосова Л. О. Нейропсихологічні детермінанти вищих психічних 

функцій у жінок, які страждають на галюцинаторно-маячні розлади : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / 

Федосова Людмила Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. 

— [2013-1427 А] УДК 616.89-008.42-055.2 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

10284. Бабенко С. В. Епідеміологічні особливості ентеровірусних інфекцій в 

крупному промисловому регіоні та удосконалення їх діагностики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Бабенко 

Сергій Віталійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології 

та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України", [Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького МОЗ України]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1485 А] 

 УДК 616.98:578.835.1-036.22-06-07 

10285. Бацюра Г. В. Клінічна характеристика і специфічна лабораторна діаг-

ностика хвороби Лайма в Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Бацюра Ганна Володимирівна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-

машевського Нац. акад. мед. наук України", [ДУ "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Геор-

гієвського"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-0026 А] УДК 616.98:579.834.1](477.75) 

10286. Боднарюк О. В. Ротавірусна інфекція у дітей: клініко-патогенетична 

характеристика, шляхи удосконалення лікування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Боднарюк Олена Володи-

мирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. 

хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. 

ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — [2013-0045 А] УДК 616.98:578.835.1]-053.2-08 

10287. Буркало Т. В. Клінічний поліморфізм геморагічної гарячки з нирковим 

синдромом на Закарпатті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Буркало Тетяна Василівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевсь-
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кого Нац. акад. мед. наук України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького 

МОЗ України]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—16 (28 назв). — 

100 пр. — [2013-2930 А] УДК 616.98:616.61-008.64](477.87) 

10288. Гунько Б. А. Гіперчутливість до умовно-патогенних грибів як критерій 

стану клітинної ланки імунітету у хворих на ВІЛ-інфекцію : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Гунько 

Борис Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Донецьк, 2013. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1847 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ-078-085.28 

10289. Давидюк І. О. Клініко-діагностичні особливості перебігу хронічного 

гепатиту С у осіб, які інфіковані вірусом імунодефіциту людини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Дави-

дюк Ірина Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епі-

деміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України", 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — К., 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1586 А] 

 УДК 616.36-002.2-06-036:616.98:578.828ВІЛ 

10290. Полов'ян К. С. Клініко-лабораторні та імунологічні зміни при гострих 

кишкових інфекціях, викликаних умовно патогенними мікроорганізмами, прогно-

зування та корекція наслідків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Полов'ян Катерина Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевсь-

кого Нац. акад. мед. наук України", [Сум. держ. ун-т]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—21 (36 назв). — 100 пр. — [2013-3301 А] УДК 616.33:616.98 

10291. Семанів М. В. Особливості клінічного перебігу та механізми фор-

мування цитокін-індукованої анемії при хронічному гепатиті С : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Семанів 

Мар'яна Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епіде-

міології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України", 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2013. — 16 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13 ( 5 назв). — 100 пр. — [2013-1711 А] 

 УДК 616.98:616.36-002.2 

10292. Симоненко В. Є. Патогенетична терапія ранніх форм сифілісу з урахуван-

ням метаболічних процесів та ензимної активності клітин периферичної крові : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хворо-

би" / Симоненко Володимир Євгенович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-3778 А] УДК 616.972-039.1-092-085 

10293. Третьяков В. В. Клінічні, імунопатогенетичні прояви вітряної віспи у 

військовослужбовців та методи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Третьяков Віктор Валерійович ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 

ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядип-

лом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2013. — 28 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 23—25 (19 назв). — 150 пр. — [2013-0556 А] УДК 616.914-097-085-057.36 

10294. Юрченко О. О. Трансмісивні вірусні інфекції Північно-Західного При-

чорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 
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"Вірусологія" / Юрченко Оксана Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця [та ін.]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—21. — 100 пр. — [2013-3030 А] УДК 616.98:678.833.1/.2](477.7) 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

10295. Федотова І. Ф. Рання діагностика та прогнозування тяжкості перебігу 

поперекового спінального стенозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Федотова Інга Фридонівна ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів 

ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України". — Х., 2012. — 36, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (31 назва). — 150 пр. — [2012-5944 А] 

 УДК 617.559-007.271-07 

На ступінь кандидата 

10296. Ватаманюк В. Ф. Ускладнення алопластики післяопераційних гриж 

живота, лікування та профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ватаманюк Володимир Федорович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

К., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (20 назв). — 100 пр. — [2013-2522 А]

 УДК 617.55-007.43-089.844-08-084 

10297. Григорук В. В. Лікувальна тактика при суміжних та контрлатеральних 

переломах кісток нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Григорук Вікторія Воло-

димирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та 

суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Харків. нац. мед. ун-

т МОЗ України]. — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—

16 (14 назв). — 150 пр. — [2013-1308 А] УДК 617.58-08 

10298. Мегера В. Є. Варіанти анестезіологічного захисту головного мозку при 

оперативних втручаннях з тимчасовим хірургічним обмеженням мозкового крово-

плину в умовах загальної та регіонарної анестезії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Ме-

гера Володимир Євгенович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії Нац. акад. мед. 

наук України"]. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. 

— [2013-0340 А] УДК 617.5-089.5 

10299. Оприщенко О. О. Лікування поєднаних пошкоджень сухожилків зги-

начів пальців кисті та нервів : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 

Оприщенко Олександр Олександрович ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — 

Донецьк, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-2266 А] УДК 617.576-001.48-089.844 

10300. Панікова Т. М. Вплив хірургічного лікування пахвинних гриж на кро-

вопостачання яєчка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Панікова Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, 

ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". — Дніпропетровськ, 2013. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0415 А] 

 УДК 617.557-089:616.681-005.4 
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10301. Романенко Я. М. Відновлення якості життя хворих після хірургічних 

операцій з приводу гриж передньої черевної стінки засобами фізичної реабілітації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Романенко Яна Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. ви-

ховання і спорту України, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2013. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-2298 А] УДК 617.55-007.43-089-085.825 

10302. Чубко С. П. Клінічні особливості перебігу ангіофіброми основи черепа 

та прогнозування інтраопераційної крововтрати : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Чубко Сергій 

Петрович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-

ломійченка НАМН України". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-1106 А] УДК 617.51-006.31-071-005.1-089 

10303. Шевченко В. В. Обґрунтування діагностично-лікувальної тактики при 

краніоабдомінальній травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шевченко Володимир Володимирович ; НАМН України, 

Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова, [Сум. держ. ун-т]. — К., 

2013. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2013-0611 А] УДК 617.5-001.3-07-08 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

10304. Безденежна О. О. Ефективність місцевої гіпотензивної терапії у комп-

лексному лікуванні ішемічної нейропатії зорового нерва, як прояву первинно-хро-

нічного очного ішемічного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Безденежна Ольга Олександрівна ; 

Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН 

України", [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Одеса, 

2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2444 А]

 УДК 617.7-005-036.1-085 

10305. Безугла О. А. Особливості структурних і функціональних порушень 

сітківки та зорового нерва залежно від стану гемодинаміки ока при первинній 

відкритокутовій глаукомі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Безугла Олена Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т 

очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України", [Держ. закл. 

"Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1967 А] 

 УДК 617.7-007.681:617.73]-005-07 

10306. Горбатюк Т. Л. Морфометричні і функціональні показники сітківки та 

зорового нерва в діагностиці набутої міопії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Горбатюк Тетяна Леонідівна ; 

Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН 

України". — Одеса, 2012. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. 

— [2013-2446 А] УДК 617.753.2-07 

10307. Горлачова П. М. Експериментальна корекція глутаргіном травматич-

них ушкоджень рогівки ока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Горлачова Поліна Михайлівна ; М-во охорони 
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здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. Ук-

раїни "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Луганськ, 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-0851 А] УДК 617.713-001-085 

10308. Гріжимальська К. Ю. Етіопатогенетичне обґрунтування профілактики, 

діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань кон'юнктиви новонародже-

них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Оф-

тальмологія" / Гріжимальська Катерина Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. 

І. Пирогова МОЗ України]. — К., 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 11—13 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-0674 А] УДК 617.711-002.3-07-085-053.31 

10309. Гуесмі Шираз. Оптимізація методів лікування хворих на бактеріальні 

кератити : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 

"Офтальмологія" / Гуесмі Шираз ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 

України"]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 

— [2013-0132 А] УДК 617.713-002-085 

10310. Зубкова Д. О. Оптимізація диференціальної діагностики у хворих на 

гостре запалення очної ямки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Зубкова Дар'я Олександрівна ; Держ. уста-

нова "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України", 

[Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-2871 А] УДК 617.76-002.1-079.4 

10311. Капшук Н. І. Оптимізація факоемульсифікації у хворих на вікову маку-

лярну дегенерацію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.18 "Офтальмологія" / Капшук Наталія Іванівна ; Держ. установа "Ін-т очних 

хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2013. — 18 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3164 А] 

 УДК 617.741-004.1-06-089-073 

10312. Литвинчук Л. М. Ефективність хірургічного лікування ускладнень 

міопії високого ступеня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Литвинчук Любомир Михайлович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2013-0906 А] УДК 617.753.2-036.1-089 

10313. Савко В. В. Оптимізація профілактики прогресування катаракти у хво-

рих на хронічний передній увеїт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Савко Валентин Валентинович ; Держ. 

установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова". — Одеса, 2013. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1929 А] 

 УДК 617.741-004.1-084 

10314. Удовенко Н. С. Особливості імунного статусу та принципи імунотера-

пії хворих на запальні захворювання очей герпесвірусної етіології : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / 

Удовенко Наталія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — К., 2013. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3824 А] УДК 617.7-002:616.89:578.825 
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618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

10315. Борис О. М. Комплексний, патогенетично обґрунтований підхід до лі-

кування хворих з хронічною гіперандрогенною ановуляцією : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Борис Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — 

Одеса, 2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (23 назви). — 

100 пр. — [2013-1295 А] УДК 618.177-07-08 

10316. Вакалюк Л. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування раціонального 

ведення вагітності і родів у жінок з рубцем на матці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Вакалюк Лю-

бомир Мирославович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. вищ. навч. закл. "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — 

К., 2013. — 44 с. — Бібліогр.: с. 37—40 (43 назви). — 100 пр. — [2013-1978 А] 

 УДК 618.5-089.888.61 

10317. Волосовський П. Р. Репродуктивне здоров'я жінок після позаматкової 

вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Волосовський Павло Романович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 

31 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26—28 (27 назв). — 100 пр. — [2013-0663 А] 

 УДК 618.31-02 

10318. Желєзна Г. О. Нетримання сечі у жінок з гінекологічною патологією : 

(епідеміологія, діагностика, патогенет. обґрунтування лікування) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Желєзна Ганна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 

ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—37 (25 назв). — 100 пр. — [2013-3473 А] УДК 618.1:616.62-008.22-07-08 

10319. Манасова Г. С. Патогенетичні механізми формування, профілактики і 

лікування патології кісткової тканини у вагітних з інфікуванням плацентарного комп-

лексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-

шерство та гінекологія" / Манасова Гульсим Серікбаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—

36 (29 назв). — 100 пр. — [2013-0937 А] УДК 618.3-06:616.71-007.23]-08 

10320. Медведєв М. В. Лейоміома матки: нові підходи до застосування ор-

ганозберігаючих технологій в лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Медведєв Михайло Воло-

димирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — К., 2013. — 32 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (34 назви). — 100 пр. — [2013-3244 А] 

 УДК 618.14-006.36-07-085 

10321. Тарасова І. В. Мікроелементний дисбаланс у новонароджених із пери-

натальною патологією: діагностика та прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Тарасова Ірина Віталіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Сум. держ. ун-т]. 

— Х., 2013. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (27 назв). — 100 пр. — [2013-1814 А]

 УДК 618.33-005.4-098 

10322. Шерстюк С. О. Патологічна анатомія органів ендокринної системи мертво-

народжених та дітей, померлих у віці до 1 року, від ВІЛ-інфікованих матерів : авто-
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реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. ана-

томія" / Шерстюк Сергій Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т. — Х., 2013. — 32, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (32 назви). 

— 100 пр. — [2013-3666 А] УДК 618.439-091:616.98:578.828ВІЛ 

На ступінь кандидата 

10323. Агафонова О. О. Структура, частота та ризик виникнення плодових ре-
продуктивних втрат і вроджених вад розвитку у східному регіоні країни : (на прикл. 
мешканців Луган. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Агафонова Олена Олександрівна ; М-во охорони здо-
ров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Одеса, 2013. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1961 А] 

 УДК 618.33-007-06:616.89-008.441.3](477.61-11) 
10324. Адель Бозан Бако. Стан шийки матки в діагностиці та прогнозуванні 

патологічних процесів ендометрія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Адель Бозан Бако ; М-во охо-
рони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Одеса, 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0002 А]
 УДК 618.146-07 

10325. Апанасенко Н. О. Фонові та передракові захворювання шийки матки у 
жінок репродуктивного віку: діагностика, лікування, профілактика : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеколо-
гія" / Апанасенко Наталія Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 
мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(9 назв). — 100 пр. — [2013-1964 А] УДК 618.146-006.5-071-08-084 

10326. Бен Саада Нахла. Етіологічна діагностика піхвового дисбалансу та 
прогнозування інфекційних і перинатальних ускладнень у вагітних з бактеріальним 
вагінозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Бен Саада Нахла ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад."]. — Х., 2013. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0033 А] 

 УДК 618.2-06+618.15-022]-07 
10327. Боюк А. П. Особливості діагностики та комплексного лікування залі-

зодефіцитної анемії у вагітних, хворих на туберкульоз легень : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Боюк 
Аліна Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-
рогова. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 
[2013-1493 А] УДК 618.3:616.155.194-06:616.24-002.5]-07-08 

10328. Воронова І. І. Імунологічні аспекти невиношування вагітності ранніх 
термінів: діагностика, патогенез, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Воронова Ірина 
Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — 
Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2013-1889 А] УДК 618.39-02-092.19-07-08 

10329. Вустенко В. В. Оптимізація лікування безпліддя у жінок з патологією 
щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Вустенко Віталіна Василівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 120 пр. — [2013-1890 А] 

 УДК 618.177-06:616.441]-085 
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10330. Гаврюшов Д. М. Перебіг і наслідки вагітності в жінок із безсимптом-

ною інфекцією сечовивідних шляхів : (діагностика, лікування, профілактика) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Гаврюшов Дмитро Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. 

— К., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1497 А]

 УДК 618.3-06:616.63]-07-08 

10331. Гафійчук Р. Г. Особливості діагностики та лікування ановуляторного 

безпліддя при синдромі виснажених яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гафійчук Роман 

Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 

— [2013-2525 А] УДК 618.177-02:618.11-008.64]-085-07 

10332. Диннік О. О. Гормонально-метаболічні порушення та їх корекція у 

хворих на пубертатні маткові кровотечі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Диннік Олександра 

Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1508 А]

 УДК 618.14-005-07-08 

10333. Дутчак У. М. Оцінка ефективності застосування гіпертермічної внут-

рішньочеревної хіміоперфузії при хіміорезистентному раку яєчника : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Дутчак 

Уляна Мирославівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіо-

логії ім. Р. Є. Кавецького, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького М-ва охорони 

здоров'я України]. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-2000 А] УДК 618.11-006-085.277.3.03 

10334. Еллумі Мутана. Комплексна післяопераційна терапія лейоміоми тіла 

матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-

шерство та гінекологія" / Еллумі Мутана ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 

мед. ун-т ім. М. Горького, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Донецьк, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-2142 А] 

 УДК 618.14-006.36-089 

10335. Захаренко І. Л. Тактика проведення допоміжних репродуктивних тех-

нологій при чоловічому чиннику безпліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Захаренко Ігор 

Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3480 А] 

 УДК 618.2-07:616.697]-08 

10336. Камаль Омар Нуман. Діагностика та прогнозування перебігу гладко-

м'язових пухлин матки в залежності від стану ендометрія : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Камаль 

Омар Нуман ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пиро-

гова, [Буковин. держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1905 А] УДК 618.14-006-07-036 

10337. Кошик Д. А. Оптимізація проведення допоміжних репродуктивних тех-

нологій у жінок з доброякісною патологією молочних залоз : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
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Кошик Дмитро Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. 

— Одеса, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. 

— [2013-3516 А] УДК 618.19-006.03-084 

10338. Кукурудз С. М. Тактика проведення допоміжних репродуктивних тех-

нологій у пацієнток після перенесених операцій на придатках матки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Кукурудз Світлана Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2013-0711 А] УДК 618.33-085 

10339. Литвинова С. В. Патогенетична роль протеїназ і їх інгібіторів у фор-

муванні патології репродуктивної системи жінок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Литвинова Світлана 

Вікторівна ; 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, 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2183 А] УДК 577.15:618.177 

10340. Лісковський С. В. Клініко-лабораторна оцінка перебігу вагітності та 

профілактика гестаційних ускладнень у жінок з дефіцитом ціанокобаламіну : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Лісковський Сергій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. 

нац. мед. ун-т. — Одеса, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0934 А] УДК 618.3-06:616.39]-074 

10341. Ліщиновська Т. О. Патоморфологічна характеристика апоплексії яєч-

ників у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Ліщиновська Тетяна Олександрівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Х., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0310 А]

 УДК 618.11-005.1-092 

10342. Мандзій І. М. Діагностика та лікування безплідності у жінок з хроніч-

ним тазовим болем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Мандзій Ірина Миколаївна ; Держ. установа 

"Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3544 А] 

 УДК 618.132-002:618.177]-07-08 

10343. Матасар В. І. Наукове обґрунтування заходів аліментарної профілак-

тики основних нутрієнтних дефіцитів у вагітних, які проживають на радіоактивно 

забруднених територіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Матасар Вікторія Ігнатівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. установа "Нац. 

наук. центр радіац. медицини НАМН України"]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2013-1696 А] УДК 618.2:614.876]-084 

10344. Мельниченко А. Ю. Прогнозування патології шийки матки з 

врахуванням клініко-спадкових факторів ризику : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Мельниченко 

Анжела Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 

100 пр. — [2013-0349 А] УДК 618.146-006-056.7 

10345. Михайлишин Л. О. Причини і профілактика повторних негативних 

спроб запліднення in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Михайлишин Любов Олегівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького]. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0875 А] УДК 618.177-089.888.11-084 

10346. Музика О. П. Особливості перебігу вагітності і стан плода у жінок з 

вірусним гепатитом С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Музика Олена Петрівна ; Держ. уста-

нова "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України", [Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — К., 2013. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1699 А] 

 УДК 618.29-06:616.36-002.2 

10347. Мусаєва Е. Е. Патологія шийки матки у жінок, які багато народжують: 

діагностика і тактика лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Мусаєва Ельвіра Ескендерівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка, [Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського]. — К., 2013. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-3558 А] УДК 618.146-07-08 

10348. Негребецька Ю. М. Тактика ведення жінок репродуктивного віку з гені-

тальним ендометріозом на тлі патології молочних залоз : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Негре-

бецька Юлія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Біб-

ліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2013-1057 А] 

 УДК 618.145-007.41-06:618.19-037 

10349. Петруняк Р. І. Особливості перебігу вагітності і пологів та акушерська 

тактика у жінок з ожирінням і артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Петру-

няк Ростислав Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, 

[Держ. вищ. навч закл. "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — Оде-

са, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0425 А]

 УДК 618.3:616.12-008.331.1-085 

10350. Подольський В. В. Стан репродуктивного здоров'я жінок, що перенес-

ли хронічні запальні захворювання статевих органів, та ризики розвитку у них аку-

шерських і перинатальних порушень під час вагітності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / По-

дольський Володимир Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. 

ун-т, [ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України"]. — 

Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-1237 А]

 УДК 618.3-06 

10351. Протас Р. В. Стан репродуктивного здоров'я у жінок після емболізації 

маткових артерій з приводу лейоміоми матки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Протас Руслан 

Вікторович ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. 

наук України". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-2552 А] УДК 618.14-006.36 

10352. Прудников П. М. Діагностика і тактика хірургічного лікування поєд-

наної патології матки і яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Прудников Павло Михайлович ; 
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М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупи-

ка. — К., 2013. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2013-1066 А]

 УДК 618.14-06:618.11]-07-089 

10353. Сидоренко А. В. Інтегральний метод оцінки функціонального стану ор-

ганізму і контролю ефективності інтенсивної терапії вагітних з прееклампсією : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіо-

логія та інтенсив. терапія" / Сидоренко Андрій Валентинович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 2013. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2067 А] 
 УДК 618.3-06-008.3-07-08 

10354. Скорбач О. І. Клініко-патогенетичні особливості та нові підходи до ко-

рекції ускладнень у жінок після гістеректомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Скорбач Олена 

Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1411 А] 

 УДК 618.14-089.85-06-08 

10355. Ципкун В. А. Стан ендотеліальної функції у вагітних з діабетичними 

ангіопатіями та корекція її порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство і гінекологія" / Ципкун Вячеслав Анатолій-

ович ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук 

України". — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-2747 А] УДК 618.3:616.379-008.64]-08 

10356. Шаповал Д. М. Принципи раціонального ведення вагітності та пологів 
у жінок при поєднаній ендокринній автоімунній патології : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шапо-

вал Дмитро Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0814 А] 

 УДК 618.3/.4:616.379-008.64 

10357. Ширшова В. М. Особливості діагностики, лікування та профілактики 

хронічного часто рецидивуючого генітального кандидозу на фоні активної цито-
мегаловірусної інфекції в жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Ширшова Вікторія Миколаївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Донецьк, 

2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0622 А]

 УДК 618.1:616.98]-07-084-85 
10358. Штул І. А. Діагностика, профілактика та лікування фонових захво-

рювань шийки матки у жінок репродуктивного віку, що мешкають в умовах природ-

ного йододефіциту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Штул Ілона Артемівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, 
акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України". — К., 2013. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3022 А] 

 УДК 618.146-06:616.441-006.5]-07-08 

10359. Шурпяк С. О. Прогнозування і профілактика синдрому втрати плода у 

жінок з обтяженим репродуктивним анамнезом : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шурпяк Сергій 

Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупіка, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — К., 2013. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0631 А] УДК 618.39-084 
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10360. Янюта С. М. Лікування та профілактика акушерських та перинатальних 
ускладнень у жінок з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство і гінекологія" / Янюта Саар Му-
стафаївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. 
наук України". — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 
100 пр. — [2013-1476 А] УДК 618.3:616.12-008.331.1-08-084 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

На ступінь кандидата 

10361. Соловйова Л. М. Науковий доробок В. Є. Тімонова (1862—1936 рр.) в 
галузі гідротехніки та водного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Соловйова Любов Ма-
ратівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 
(13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2319 А] УДК 626/627(47+57)(092) 

10362. Торохова М. В. Діяльність А. І. Дельвіга (1813—1887 рр.) в контексті 
розвитку гідротехніки та залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Торохова Марія 
В'ячеславівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3624 А] 

 УДК 001.891:[626.01+656.2](09) 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового значення. 

Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

10363. Дуб С. М. Наукові засади визначення механічних властивостей твердих 
та надтвердих матеріалів на нанорівні методом наноіндентування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Дуб 
Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — 
К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (33 назви). — 100 пр. — [2013-3735 А]
 УДК 620.17 

10364. Овчинников О. В. Матеріалознавчі основи відновлення виробів із 
складнолегованих титанових сплавів модифікованими субмікрокристалічними мате-
ріалами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 
"Матеріалознавство" / Овчинников Олександр Володимирович ; Запоріз. нац. техн. 
ун-т. — Запоріжжя, 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 100 пр. 
— [2013-3267 А] УДК 669.295:620.1 

10365. Пиш'єв С. В. Основи технології оксидаційного очищення рідких та 
твердих палив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Пиш'єв Сергій Вікто-
рович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—38 (55 назв). — 100 пр. — [2013-2585 А] УДК 665.666.4:665.75 

На ступінь кандидата 

10366. Веселівська Г. Г. Корозійна та корозійно-механічна тривкість титано-
вих сплавів, поверхнево модифікованих азотом з використанням іонно-плазмових 
технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / Веселівська Галина Григорівна ; 
НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0077 А] УДК 620.197.3:669.295 
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10367. Гільова О. О. Розвиток методів обробки інформації при неруйнівному 

контролі композиційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу ре-

човин" / Гільова Оксана Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0669 А] УДК 620.179 

10368. Довгаль А. Г. Закономірності структуроутворення нових зносостійких 

композиційних матеріалів на основі системи SiC-AІ2O3 та покриттів з них для торце-

вих ущільнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Довгаль Андрій Григорович ; НАН України, Ін-т 

пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1778 А] УДК 620.22:620.193.95 

10369. Космач О. П. Контроль та діагностика вузлів тертя з композиційних 

матеріалів методом акустичної емісії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу ре-

човин" / Космач Олександр Павлович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0706 А] УДК 620.179:534.6 

10370. Котурбаш Т. Т. Удосконалення ультразвукового методу внутрішньо-

трубної діагностики магістральних трубопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин" / Котурбаш Тарас Тарасович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). 

— 100 пр. — [2013-0265 А] УДК 620.179.16 

10371. Пухнюк О. Ю. Утворення біогазу на полігонах твердих побутових від-

ходів України та оцінка потенціалу його енергетичного використання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.08 "Перетворювання 

відновлюв. видів енергії" / Пухнюк Олександра Юріївна ; НАН України, Ін-т техн. 

теплофізики. — К., 2013. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—24 (14 назв). — 

120 пр. — [2013-0449 А] УДК 620.95:662.767.2 

10372. Романчук В. В. Антикорозійний захист нафтозаводського обладнання 

нітроген- та оксигенвмісними інгібіторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріа-

лів" / Романчук Вікторія Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2013-1704 А]

 УДК 665.63:620.197 

10373. Тищенко А. А. Електромагнітний метод та пристрій для контролю гли-

бини механічного зміцнення металевих циліндрічних виробів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 

визначення складу речовин" / Тищенко Анна Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-2076 А] УДК 620.179.14 

10374. Хомяк Ю. В. Вихрострумовий дефектоскоп з компенсацією впливу 

стану поверхні феромагнітних металовиробів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин" / Хомяк Юрій Валентинович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3640 А]

 УДК 620.179.1 

10375. Червінська Н. Р. Електрохімічні характеристики газотермічних по-

криттів та підвищення їх корозійної тривкості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. техн. наук : спец. 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / 

Червінська Наталія Романівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3399 А]

 УДК 620.194.23 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка.  

Машинобудування загалом 

На ступінь доктора 

10376. Кишневський В. П. Методи та засоби удосконалення структур зворот-
них систем охолодження атомних електростанцій та їх водно-хімічних режимів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.14 "Тепл. та 
ядер. енергоустановки" / Кишневський Віктор Панасович ; Одес. нац. політехн. ун-т. 
— Одеса, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (35 назв). — 100 пр. — 
[2013-3499 А] УДК 621.039.534.24 

10377. Скорбун А. Д. Наукові основи підвищення достовірності комплексної 
оцінки радіоекологічної обстановки на радіоактивно забруднених територіях : (на 
прикл. об'єкта "Укриття" ЧАЕС) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Скорбун Анатолій Дмитрович ; НАН 
України, Ін-т пробл. безпеки атом. електростанцій. — Чорнобиль (Київ. обл.), 2013. 
— 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (33 назви). — 120 пр. — [2013-1185 А] 

 УДК 621.039.7 
10378. Усатий О. П. Всережимна багатопараметрична багатокритеріальна оп-

тимізація проточної частини турбін в інтегрованому інформаційному просторі : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини 
та турбоустановки" / Усатий Олександр Павлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". — Х., 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (24 назви). — 100 пр. — 
[2013-1823 А] УДК 62-135 

На ступінь кандидата 

10379. Калванд А. Моделювання процесів плавлення-солідифікації при охо-
лодженні розплаву коріуму зануреними легкоплавкими блоками : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоуста-
новки" / Калванд Алі ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3810 А] 

 УДК 621.039.58 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  

та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь доктора 

10380. Колодяжна Л. В. Математичне моделювання та аналіз аеропружних 
явищ у ступенях турбомашин у тривимірному потоці в'язкого газу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоуста-
новки" / Колодяжна Любов Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. 
ім. А. М. Підгорного. — Х., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (33 назви). — 
100 пр. — [2013-1521 А] УДК 621.165 

На ступінь кандидата 

10381. Бабенко О. А. Підвищення ефективності теплофікаційних блоків ТЕЦ 
шляхом удосконалення їх режимів роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Бабенко Ольга 
Анатоліївна ; НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2765 А]
 УДК 621.165 

10382. Валякіна Г. В. Розчинність газів у рідинах і термодинамічні власти-

вості для бінарних систем кріо- та холодоагентів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. 

теплоенергетика" / Валякіна Ганна Вікторівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — 

Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3085 А] 

 УДК 621.1:532.77.084.86 

10383. Приходько А. В. Підвищення точності позиціювання мікроманіпуля-

ційних п'єзоелектричних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Приходько 

Альона Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2013-1398 А]

 УДК 621.13.01 

10384. Тарасенко О. М. Удосконалення методів розрахунку і конструкцій по-

вітропідігрівників котельних установок на основі моделювання динамічних характе-

ристик процесів теплообміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Тарасенко Олександр Ми-

колайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1813 А] УДК 621.184.54 

621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь доктора 

10385. Волошина А. А. Теорія і робочі процеси гідравлічних обертачів плане-

тарного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.17 

"Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Волошина Анжела Анатоліївна ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — Х., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(42 назви). — 100 пр. — [2013-3804 А] УДК 621.225 

На ступінь кандидата 

10386. Карпушин М. Ю. Обґрунтування параметрів робочого процесу ерліфта 

в умовах змінних припливів рідини (гідросуміші) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / 

Карпушин Михайло Юрійович ; Сум. держ. ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. 

нац. техн. ун-т"]. — Суми, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-1151 А] УДК 621.22 

10387. Ковальов С. Ф. Вдосконалення робочого процесу та обґрунтування 

конструкції багатофункціонального агрегату-млина гідродинамічного принципу дії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. 

машини та гідропневмоагрегати" / Ковальов Сергій Федорович ; Сум. держ. ун-т. — 

Суми, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-1737 А] УДК 621.22.018.1 

10388. Овчаренко М. С. Вплив конструктивних та режимних параметрів на 

енергетичні характеристики багатофункціонального гідродинамічного агрегату-гомо-

генізатора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 
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"Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Овчаренко Михайло Сергійович ; Сум. 

держ. ун-т. — Суми, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). 

— 100 пр. — [2013-1746 А] УДК 621.22.018 

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 

10389. Діордієв В. Т. Удосконалення систем керування електротехнологічними 

комплексами на базі малогабаритних комбікормових агрегатів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Діордієв Володимир Трифонович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2013. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв). — 100 пр. — [2013-1997 А] 

 УДК 631.363:621.313 

10390. Кенсицький О. Г. Аномальні й передаварійні режими генеруючого 

обладнання ядерних енергетичних установок в сучасних умовах експлуатації : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. 

енергоустановки" / Кенсицький Олег Георгійович ; НАН України, Ін-т пробл. безпе-

ки атом. електростанцій. — Чорнобиль (Київ. обл.), 2013. — 38 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 30—35 (43 назви). — 100 пр. — [2013-1692 А] УДК 621.311.25 

10391. Лопатін В. В. Наукові основи розроблення системи контролю техніч-

ного стану жорсткого армування шахтних стовбурів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин" / Лопатін Валерій Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу, [Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова НАН України]. — Івано-

Франківськ, 2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (54 назви). — 130 пр. — 

[2013-0317 А] УДК 621.317.7 

10392. Лупенко А. М. Енергоефективні електротехнічні системи високочас-

тотного живлення та керування для розрядних джерел світла : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Лупенко Анатолій Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Терно-

піл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Львів, 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 

(30 назв). — 120 пр. — [2013-0321 А] УДК 621.314.2 

10393. Пєтков О. О. Синтез розрядних кіл ємнісних накопичувачів енергії для 

формування великих імпульсних струмів з нормованими параметрами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електр. та 

магніт. полів" / Пєтков Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т". — Х., 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (42 назви). — 100 пр. — 

[2013-0802 А] УДК 621.319.53.011.7 

10394. Подчашинський Ю. О. Теорія і принципи побудови приладової систе-

ми для вимірювання геометричних параметрів виробів з природного каменю за їх 

відеозображеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.01 

"Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Подчашинський Юрій Олек-
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сандрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. 

ун-т]. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (62 назви). — 100 пр. — 

[2013-0429 А] УДК 621.317 

10395. Равлик О. М. Методи аналізу процесів в електричних мережах, систе-

мах їх захисту й автоматики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Равлик Олександр Михайлович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(51 назва). — 100 пр. — [2013-2290 А] УДК 621.311.1-783-52 

10396. Розен В. П. Формування енергоефективних режимів електроспоживан-

ня виробничих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Розен Віктор Петрович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (68 назв). — 100 пр. 

— [2013-2060 А] УДК 621.317.38 

10397. Черкез Р. Г. Фізичні методи підвищення ефективності проникних  

термоелементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Черкез Радіон Георгійович ; НАН 

України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т термоелектрики. — 

Чернівці, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — [2013-3400 А] 

 УДК 621.315.592 

На ступінь кандидата 

10398. Бовкунович В. С. Непряме векторне керування асинхронними двигу-

нами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. 

комплекси та системи" / Бовкунович Віталій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-3686 А] УДК 621.313.333.07 

10399. Буров О. М. Електромеханічна система імітатору вітротурбіни : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. 

комплекси та системи" / Буров Олексій Миколайович ; Чернігів. держ. технол. ун-т, 

[Запоріз. держ. інж. акад.]. — Чернігів, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-2848 А] УДК 621.311.245-83 

10400. Ведміцький Ю. Г. Контроль моменту інерції електротехнічних комп-

лексів та систем на основі удосконаленої теорії електродинамічних аналогій : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. 

комплекси та системи" / Ведміцький Юрій Григорович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 

Вінниця, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (31 назва). — 120 пр. — 

[2013-2108 А] УДК 621.3 

10401. Вербицький Є. В. Упереджувальне керування з ідентифікацією пара-

метрів перетворювачів постійної напруги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / 

Вербицький Євген Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-1575 А] УДК 621.314 

10402. Грицюк В. Ю. Асинхронний двигун з порожнистим перфорованим ро-

тором для теплогенераційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини і апарати" / Грицюк Володимир Юрійо-
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вич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Х., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 130 пр. — [2013-2526 А] 

 УДК 621.313.33 

10403. Грицюк І. В. Оптимальне керування засобами компенсації реактивної 

потужності в розподільних електромережах з розосередженими джерелами енергії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. 

станції, мережі і системи" / Грицюк Ірина Василівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Луц. 

нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-2219 А] УДК 621.316.1 

10404. Грінченко В. С. Підвищення ефективності екранування магнітного по-

ля трифазних струмопроводів незамкненими електромагнітними екранами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. елект-

ротехніка" / Грінченко Володимир Сергійович ; НАН України, Наук.-техн. центр 

магнетизму техн. об'єктів. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-1022 А] УДК 621.3.013 

10405. Дьяченко В. В. Методи забезпечення енергоефективності систем елект-

ропостачання промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Дьяченко 

Віра Вікторівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Запоріз. нац. 

техн. ун-т]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-2529 А] УДК 621.316.9 

10406. Євдошенко Л. С. Удосконалення високовольтних іскрових розрядників 

зі змінною електричною міцністю для електротехнологічних установок : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних 

електр. та магніт. полів" / Євдошенко Леонід Свиридович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. 

— [2013-1142 А] УДК 621.316.933.6 

10407. Казьмірук О. І. Підвищення ефективності оптимального керування 

потоками потужності в електричних мережах шляхом збільшення навантажувальної 

здатності трансформаторів з РПН : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Казьмірук Олег 

Іванович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2227 А] УДК 621.316.1 

10408. Карлов О. М. Електромагнітний перемішувач рідкого металу в криста-

лізаторі машин безперервного лиття заготовок : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини і апарати" / Карлов Олексій 

Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — К., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0973 А] УДК 621.313 

10409. Книжка Т. С. Фотоактивація живильних розчинів у гідропонних теп-

лицях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 

"Електротехн. комплекси та системи" / Книжка Тетяна Сергіївна ; Кабінет Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 22 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3177 А] 

 УДК 621.31:631.544.4 

10410. Косенко І. О. Удосконалення автоматичного керування асинхронним 

електроприводом з автономним інвертором струму : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Ко-
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сенко Ігор Олекандрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Запоріз. нац. 

техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(20 назв). — 120 пр. — [2013-2689 А] УДК 621.313.333-83 

10411. Кузнецов В. В. Засоби підвищення енергоефективності асинхронних 

двигунів, що працюють в мережах з неякісною електроенергією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Кузнецов Віталій Вадимович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", 

[Запоріз. держ. інж. акад.]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 130 пр. — [2013-2537 А] УДК 621.31 

10412. Лисько В. В. Фізичні методи та прилади для визначення термоелект-

ричних властивостей матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Лисько Валентин 

Валерійович ; НАН України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т 

термоелектрики. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2013-3536 А] УДК 621.315.592 

10413. Ломонос А. І. Електротехнічний комплекс для випробування машин 

постійного струму без механічного з'єднання валів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Ло-

монос Андрій Іванович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кре-

менчук (Полтав. обл.), 2012. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-2456 А] УДК 621.313.2.016.3 

10414. Макаревич С. С. Автономні системи електроживлення з компенсова-

ними асинхронними машинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Макаревич Світлана 

Сергіївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-3705 А] УДК 621.313.33 

10415. Матулка Д. В. Фізико-технологічні засади формування супрамолеку-

лярних структур молекулярної енергетики і наноелектроніки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ма-

тулка Дарія Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3242 А] 

 УДК 621.315.592 

10416. Окунь О. О. Обмеження екологічного впливу підстанцій високої 

напруги за рахунок зменшення рівнів електромагнітних полів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електр. та 

магніт. полів" / Окунь Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 125 пр. — 

[2013-1920 А] УДК 621.319.74:621.311.4 

10417. Петрище М. О. Методи та засоби метрологічного забезпечення вимі-

рювання електричної енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Петрище 

Микола Олександрович ; Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості, [Нац. авіац. 

ун-т]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. 

— [2013-2979 А] УДК 006.44:621.317.7 

10418. Попов А. С. Аналіз ферорезонансних процесів у розподільчих мережах 

6 кВ та способи їх гасіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Попов Артем Сергійович ; Держ. 
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вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — 

Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2013-1256 А] УДК 621.314.222.8 

10419. Романенко В. І. Автономний зварювальний асинхронний генератор з 

вентильним збудженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.01 "Електр. машини і апарати" / Романенко Володимир Іванович ; НАН 

України, Ін-т електродинаміки. — К., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-0990 А] УДК 621.313.332 

10420. Сіліч С. С. Розробка багатофункціональних сонячних систем на основі 

газо-рідинних колекторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціювання" / 

Сіліч Сергій Станіславович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 

21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — [2013-3604 А] 

 УДК 621.3.032.272:523 

10421. Сотнік О. В. Метод прогнозування характеристик навантаження в 

сільських мережах комунально-побутового призначення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 

Сотнік Ольга Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т", [Харків. 

нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка М-ва аграр. політики та продоволь-

ства України]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-0992 А] УДК 621.313.3 

10422. Стискал В. М. Контроль технічного стану засобів захисту від впливу 

електричного поля в електроустановках напругою 220-750 кВ : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і сис-

теми" / Стискал Віталій Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2325 А] 

 УДК 621.316.9:621.315.1 

10423. Темченко В. П. Технології формування функціональних шарів виробів 

електронної техніки та обладнання для їх реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладн. і вир-во електрон. 

техніки" / Темченко Володимир Павлович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остро-

градського, [Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України]. — 

Кременчук (Полтав. обл.), 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(32 назви). — 100 пр. — [2013-3821 А] УДК 621.315 

10424. Трофименко С. О. Підвищення завадозахищеності та завадостійкості 

при повірці засобів вимірювальної техніки електричних та магнітних величин : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, 

сертифікація та метрол. забезп." / Трофименко Сергій Олексійович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-1190 А] УДК 006.91:621.317 

10425. Холод О. І. Енергозберігаючі напівпровідникові перетворювачі для си-

стем електропостачання транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Холод 

Ольга Ігорівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0578 А] УДК 621.314 

10426. Шабовта М. Ю. Підвищення ефективності захисту та автоматики на 

підприємствах з безперервним технологічним циклом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 
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Шабовта Михайло Юрійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-2381 А] 

 УДК 621.311+621.313.3 

10427. Шолох Д. О. Високовольтні магнітно-напівпровідникові генератори з 

новими вузлами компресії мікро- і наносекундних імпульсів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетво-

рювачі електроенергії" / Шолох Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т елект-

родинаміки. — К., 2012. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-2476 А] УДК 621.314 

10428. Шуллє Ю. А. Оперативне прогнозування електричних навантажень си-

стем електроспоживання з врахуванням їх фрактальних властивостей : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси 

та системи" / Шуллє Юлія Андріївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назва). — 100 пр. — [2013-1958 А] УДК 

621.311.1 

10429. Щерба М. А. Закономірності локальних підсилень електричного поля в 

діелектричному середовищі з провідними близько розташованими включеннями : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. 

електротехніка" / Щерба Максим Анатолійович ; НАН України, Ін-т електро-

динаміки, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2012. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2477 А] УДК 621.3.01:537.212 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь кандидата 

10430. Майзеліс А. О. Електрохімічне формування композиційно-модульо-

ваних покриттів на основі нікель-мідних сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Майзеліс Антоніна 

Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (32 назви). — 100 пр. — [2013-2961 А] УДК 621.35 

10431. Яворська Н. М. Розробка складу та технології отримання компо-

зиційних електрохімічних покриттів з добавкою нанопорошків : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Яворська 

Наталія Михайлівна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Луцьк, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0827 А] 

 УДК 621.357:621.891 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь доктора 

10432. Земляк О. М. Узагальнена методологія оптимізації аналогових кіл на 

основі методів теорії управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікації" / Земляк 

Олександр Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. 

— 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—29 (48 назв). — 100 пр. — [2013-3482 А] 

 УДК 621.37 

10433. Тимофеєв Є. П. Розвиток науково-технічних основ забезпечення єд-

ності вимірювань енергетичних параметрів лазерного випромінювання : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, 

сертифікація та метрол. забезп." / Тимофеєв Євген Петрович ; М-во екон. розв. і 

торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". — Х., 2013. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 34—37 (41 назва). — 100 пр. — [2013-1418 А] УДК 621.375.826 

На ступінь кандидата 

10434. Булгач Т. В. Підвищення ефективності функціонування підсилюваль-

но-перетворювальних систем телекомунікаційних комплексів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби 

телекомунікації" / Булгач Тетяна Вікторівна ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. техно-

логій. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-

0965 А] УДК 621.375:621.397 

10435. Мацаєнко А. М. Методика розробки антенно-фідерних пристроїв на 

основі низькопрофільних випромінювачів над циліндричною поверхнею : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої 

та засоби телекомунікації" / Мацаєнко Андрій Миколайович ; Держ. ун-т інформ.-

комунікац. технологій, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", М-во оборони 

України]. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-0337 А] УДК 621.372 

10436. Назарько А. І. Частотно-вибірні пристрої на основі електромагнітних 

кристалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.13 

"Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікації" / Назарько Анатолій Іванович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—21 (31 назва). — 120 пр. — [2013-2464 А] УДК 621.372.543 

10437. Полівкін С. М. Радіотехнічні системи вимірювання на основі гомодин-

них перетворювачів з дискретним зміненням фази опорного сигналу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 

системи" / Полівкін Сергій Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Сева-

стопол. нац. техн. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(27 назв). — 120 пр. — [2013-0756 А] УДК 621.371 

10438. Попков О. Ю. Аксіально-симетричні неоднорідності у відкритих резо-

наторах з відрізками надрозмірних хвилеводів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Попков Олексій Юрійо-

вич ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Х., 2012. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2466 А] 

 УДК 621.372.8 

10439. Савицький А. Ю. Радіовимірювальні перетворювачі вологості на ос-

нові МДН-структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.08 "Радіовимірюв. прилади" / Савицький Антон Юрійович ; Вінниц. нац. 

техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 120 пр. 

— [2013-2908 А] УДК 621.37.08:628.889 

10440. Трубаров І. В. Аналіз мікрохвильових антен на смужкових лініях і 

діелектричних резонаторах при їх ортогональній взаємній орієнтації : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої 

мікрохвил. техніки" / Трубаров Ігор Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2013-2342 А] УДК 621.372:621.396.67 

10441. Халамейда Д. Д. Дослідження рефракційних властивостей тропосфери 

за допомогою радіоінтерферометра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Халамейда Дмитро Дмитрович ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усико-

ва НАН України]. — Х., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-2471 А] УДК 621.371.33:551.510.52 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка.  

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

10442. Годинюк І. М. Структурно-схемотехнічне модифікування функціональ-

них властивостей сенсорних пристроїв магнітного поля на інтегральних біполярних 

магнітотранзисторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Годинюк Іван Михайлович ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-1892 А] УДК 621.382 

10443. Демінський П. В. Дослідження процесів інтеграції Si/A
III

B
V
 RGB дже-

рел білого світла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Демінський Петро Віталійович ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2129 А] УДК 621.382/.383 

10444. Кулагін О. П. Дрейфово-орбітальні резонанси в генераторах М-типу 

міліметрового діапазону хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Кулагін Олег Павлович ; НАН Ук-

раїни, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Х., 2012. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2455 А] УДК 621.385.6 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь доктора 

10445. Чечельницький В. Я. Методологія підвищення ефективності телеко-

мунікаційних систем на основі інтеграції канального кодування та шифрування да-

них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Теле-

комунікац. системи та мережі" / Чечельницький Віктор Якович ; Нац. авіац. ун-т, 

[Одес. нац. політехн. ун-т]. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(61 назва). — 100 пр. — [2013-0811 А] УДК 621.391:004.056.5 

На ступінь кандидата 

10446. Бондаренко М. В. Методи оцінювання джиттера в цифрових антенних 

решітках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.07 

"Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / Бондаренко Максим Васильович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2013-0050 А] УДК 621.396.67 

10447. Брягін О. В. Стохастичні алгоритми обробки багатовимірних сигналів 

на основі дискретних вибірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікації" / Брягін Олег 

Володимирович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2013. — 24 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 100 пр. — [2013-2100 А] УДК 621.391 

10448. Вдовиченко Є. І. Удосконалення ретрансляційної системи діагностики 

технічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 
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"Радіотехн. та телевіз. системи" / Вдовиченко Єгор Іванович ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-0074 А] УДК 621.396.2 

10449. Войтенко Ю. Ю. Методи підвищення пропускної здатності транспорт-

ного з'єднання радіомереж зі змінною топологією на основі надширокосмугових 

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

05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Войтенко Юрій Юрійович ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25 

(6 назв). — 120 пр. — [2013-3093 А] УДК 621.396.946 

10450. Гордієнко С. С. Удосконалення методів визначення параметрів систем 

управління інфокомунікаційною мережею в критичних ситуаціях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Гордієнко Сергій Сергійович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. 

— К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0114 А]

 УДК 621.396.662.072 

10451. Гринкевич Г. О. Синтез безпроводових телекомунікаційних систем за 

інтегральним критерієм інформаційно-енергетичної ефективності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Гринкевич Ганна Олександрівна ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. техно-

логій. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-2785 А] УДК 621.397.7 

10452. Кузьміних Є. Д. Методи обслуговування викликів на SIP-серверах в 

умовах великого навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Кузьміних Євгенія 

Дмитрівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2623 А] УДК 621.395.3 

10453. Куценко В. В. Метод зниження часу пошуку повітряних цілей зенітно-

ракетним комплексом в умовах радіоелектронного подавлення на основі застосуван-

ня пасивних радіотехнічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Куценко Володимир 

Валерійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Харків. ун-т повітр. сил ім. Івана 

Кожедуба]. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 

— [2013-3527 А] УДК 621.396.962 

10454. Лещенко О. О. Удосконалення методів оптимізації системи управління 

інфокомунікаційною мережею на базі методів теорії катастроф : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Лещенко Ольга Олександрівна ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — 

К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1539 А]

 УДК 621.391 

10455. Партика А. І. Перехідні характеристики та способи керування елемен-

тами пам'яті на основі джозефсонівських кріотРонів та СКВІДів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / 

Партика Андрій Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (19 назв). — 100 пр. — [2013-3283 А] 

 УДК 621.396.6 

10456. Пащенко С. В. Моделі інформаційного локаційного каналу та методи 

обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 
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системи" / Пащенко Сергій Васильович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-1172 А] 

 УДК 621.396.96:551.51 

10457. Рожновська І. Ю. Електродинамічне моделювання МІМО-каналу з 

урахуванням поляризаційних властивостей антен : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої мікрохвил. техніки" / 

Рожновська Ірина Юріївна ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 125 пр. — [2013-1071 А] 

 УДК 621.396.677.4 

10458. Сарамолкі А. Р. Розширення можливостей підвищення точності ча-

стотно-фазових вимірювань в радіотехнічних системах літальних апаратів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої 

та засоби телекомунікації" / Сарамолкі Амір Рузбех ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-0956 А] УДК 621.396.9 

10459. Степаненко Ю. Г. Метод синтезу ансамблів складних сигналів для те-

лекомунікаційних систем з кодовим розділенням каналів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 

Степаненко Юлія Геннадіївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2593 А] 

 УДК 621.391 

10460. Супрун О. О. Удосконалення методів виявлення, розділення та оцінки 

числа джерел випромінювання стохастичних сигналів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / 

Супрун Олександр Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Х., 2013. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2073 А] 

 УДК 621.396.965 

10461. Юпіков О. О. Розробка моделі та оптимізація параметрів гібридної ан-

тенної системи для радіотелескопів з широким полем огляду : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.07 "Антени та пристрої мікро-

хвил. техніки" / Юпіков Олег Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, 

[Севастопол. нац. техн. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 120 пр. — [2013-3676 А] УДК 621.396.67 

621.4 Теплові двигуни  

(за винятком парових машин і турбін) 

На ступінь доктора 

10462. Ластівка І. О. Газодинамічний вплив на аеродинамічні сліди в компре-

сорах газотурбінних двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Ластівка Іван Олексійович ; 

Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (41 назва). — 

100 пр. — [2013-3219 А] УДК 621.452.3-048.78 

10463. Полив'янчук А. П. Науково-практичні основи підвищення ефективнос-

ті визначення викидів твердих частинок з відпрацьованими газами дизеля : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 

установки" / Полив'янчук Андрій Павлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Х., 2013. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—34 (33 назви). — 100 пр. — [2013-3300 А] УДК 621.43.068 
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10464. Прохоренко А. О. Наукові принципи розробки систем керування ди-

зелів з електрогідравлічною паливною апаратурою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Прохоренко 

Андрій Олексійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 36 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (26 назв). — 100 пр. — [2013-1065 А] 
 УДК 621.436:681.5 

На ступінь кандидата 

10465. Щербатюк В. Б. Покращення екологічних показників двигунів підіг-

рівом свіжого заряду при використанні бензину з добавкою біоетанолу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 

установки" / Щербатюк Віталій Броніславович ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2013. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0634 А] 

 УДК 621.43 

621.5 Пневмоенергетика, машини та інструменти.  

Холодильна техніка 

На ступінь доктора 

10466. Харлампіді Д. Х. Системно-структурний аналіз, діагностика та оптимі-

зація парокомпресійних циклів з незворотними процесами термотрансформації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. 

теплофізика і пром. теплоенергетика" / Харлампіді Дионіс Харлампійович ; НАН 

України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2013. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (52 назви). — 100 пр. — [2013-1830 А] УДК 621.577 

На ступінь кандидата 

10467. Брюшков Р. В. Підвищення теплоенергетичної ефективності торгового 

та побутового холодильного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи 

кондиціонування" / Брюшков Руслан Вікторович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, 

Навч.-наук. ін-т холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В. С. Мартиновського. 

— Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2013-3424 А] 
 УДК 621.56 

10468. Волчок В. О. Термодинамічні властивості альтернативних холодоаген-

тів серії R400 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 

"Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Волчок Віктор Олександрович ; Одес. 
нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3440 А] УДК 621.564.2 

10469. Данько В. П. Сонячні осушувально-випарні холодильні системи на ос-

нові тепломасообмінних апаратів з рухомою насадкою : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. тех-
ніка, системи кондиціонування" / Данько Владислав Павлович ; Одес. нац. акад. 

харч. технологій. — Одеса, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (9 назв). — 

150 пр. — [2013-2857 А] УДК 620.92:621.565.5 

10470. Жихарєва Н. В. Підвищення ефективності системи охолодження пло-
доовочесховищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 

"Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціонування" / Жихарєва 

Наталія Віталіївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2013. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2013-3141 А] УДК 621.565.011 
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10471. Кузнецов М. О. Ексерго-економічне обґрунтування застосування теп-

лонасосних установок у технологічних процесах промисловості та комунальної теп-

лоенергетики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 

"Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Кузнецов Михайло Олександрович ; 

НАН України, Ін-т пробл. машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Х., 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2806 А] УДК 621.577 

10472. Подмазко І. О. Підвищення ефективності роботи холодильного устат-

кування при термообробці харчових продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, 

системи кондиціонування" / Подмазко Ігор Олександрович ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2013-3579 А] УДК 621.565:664 

10473. Стрижак М. Г. Обґрунтування структури і параметрів електропневма-

тичних перетворювачів пневмоагрегатів технологічного устаткування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та 

гідропневмоагрегати" / Стрижак Мар'яна Георгіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. по-

літехн. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-1809 А] УДК 621.54 

10474. Ясинський С. П. Бінарні холодоагенти на основі аміаку — робочі речо-

вини малих холодильних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціо-

нування" / Ясинський Сергій Петрович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3037 А]

 УДК 621.564 

621.6 Пристрої, обладнання та апаратура для транспортування, 

зберігання та розподілення рідин та газів 

На ступінь доктора 

10475. Карпаш М. О. Розвиток методів, засобів та технологій багатопарамет-

рового контролю технічного стану магістральних трубопроводів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. трансп., 

нафтогазосховища" / Карпаш Максим Олегович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 

(61 назва). — 100 пр. — [2013-0211 А] УДК 621.643-50:625.78 

На ступінь кандидата 

10476. Крикун Е. О. Підвищення ефективності функціонування транспортно-

складських систем сипких матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / Крикун Едуард Олександрович ; Держ. 

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

Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-2884 А] УДК 658.78:621.6.04]-027.236 

10477. Манжілевський О. Д. Гідроімпульсний привод установки для 

віброабразивної обробки деталей складної конфігурації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Манжілевський 

Олександр Дмитрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0331 А] УДК 621.65:622.24.05 
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10478. Матвієнко О. А. Малогабаритний осьовий ступінь свердловинного 

насоса з підвищеною енергетичною ефективністю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоаг-

регати" / Матвієнко Ольга Анатоліївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1669 А] УДК 621.65 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

10479. Бірюков О. Б. Розвиток наукових основ ефективного управління тепло-

технічними процесами систем виробництва безперервнолитої заготовки та її раціо-

нальної теплової обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Бірюков Олексій Бори-

сович ; Нац. металург. акад. України, [Донец. нац. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 

2013. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (32 назви). — 100 пр. — 

[2013-0040 А] УДК 621.746:621.783 

10480. Бошицька Н. В. Наукові засади створення феромагнітних, оксидних та 

нітридних порошків медичного призначення з керованим рівнем фізико-хімічних та 

біологічних властивостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. матеріали" / Бошицька Наталія 

Віталіївна ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 

2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (29 назв). — 100 пр. — [2013-2099 А]

 УДК 621.762 

10481. Кухар В. В. Розвиток наукових основ безрівчакового профілювання за-

готовок та удосконалення технологій об'ємного штампування на пресах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини 

оброб. тиском" / Кухар Володимир Валентинович ; Нац. металург. акад. України. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (64 назви). — 

140 пр. — [2013-2432 А] УДК 621.7.043/.044 

10482. Лучка М. В. Науково практичні засади формування зносостійких ком-

позиційних покриттів методом гальванопорошкового градієнтного зміцнення для кри-

тичних умов тертя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Лучка Мирон Васильович ; НАН України, Ін-т 

пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2013. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 37—42 (43 назви). — 100 пр. — [2013-2026 А] УДК 621.793 

10483. Реп'ях С. І. Теоретичні та технологічні основи формування точності 

виливків особливо відповідального призначення, що виготовляються за витоплюва-

ними моделями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.04 

"Ливар. вир-во" / Реп'ях Сергій Іванович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро-

петровськ, 2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (52 назви). — 100 пр. — 

[2013-2719 А] УДК 621.74.04 

10484. Солнцев В. П. Фізико-хімічні основи формування дисипативних струк-

тур при реакційному спіканні та в умовах сухого тертя матеріалів, які містять се-

леніди перехідних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. матеріали" / Солнцев Віктор Петро-

вич ; НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2013. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (42 назви). — 100 пр. — [2013-0780 А] 

 УДК 621.762:536.75 
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10485. Хорошилов О. М. Процес горизонтального безперервного лиття мідних 

сплавів з вимушеним короткотерміновим реверсивним рухом заготовок підвищеної 

якості в нерухомому кристалізаторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Хорошилов Олег Миколайович ; Нац. 

металург. акад. України, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Дніпропет-

ровськ, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (42 назви). — 100 пр. — 

[2013-3394 А] УДК 621.74 

На ступінь кандидата 

10486. Антропов І. І. Підвищення корозійної стійкості сталей при лазерній 

обробці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.07 

"Процеси фіз.-техн. оброб." / Антропов Іван Іванович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-3723 А] 

 УДК 621.78.019:620.193.2 

10487. Барташ С. М. Удосконалення технології механізованого зварювання у 

суміші захисних газів паропроводів теплових електростанцій : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. про-

цеси і технології" / Барташ Світлана Миколаївна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2013-0021 А] 

 УДК 621.791.052 

10488. Бойко І. О. Удосконалення самозахисного порошкового дроту для нап-

лавлення інструменту гарячого пресування мідних сплавів : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 

технології" / Бойко Ігор Олександрович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Кра-

маторськ (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-2925 А] УДК 621.791.046 

10489. Бурнашев В. В. Система навігації та керування для автоматичної по-

садки безпілотного літака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.11.03 "Гіроскопи та навігац. системи" / Бурнашев Віталій Віталійович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2103 А] УДК 621.73.07 

10490. Вініченко О. В. Синтез систем робастного керування головними приво-

дами прокатних станів із урахуванням взаємного впливу валків через прокатуваний 

метал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 

"Електротехн. комплекси та системи" / Вініченко Олена Володимирівна ; НАН 

України, Наук.-техн. центр магнетизму техн. об'єктів. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0661 А] УДК 621.771.063 

10491. Гармашов Д. Ю. Обґрунтування та розробка вдосконаленої технології 

короткооправочного волочіння крупногабаритних труб підвищеної точності для 

елементів бурової техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.05 "Процеси і машини оброб. тиском" / Гармашов Денис Юрійович ; Нац. 

металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-2524 А] УДК 621.774.37 

10492. Гвоздецький В. М. Розроблення електродугових покриттів базової си-

стеми Fe-Cr-B-C-AI для підвищення жаростійкості та абразивної зносостійкості ста-
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лей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Ма-

теріалознавство" / Гвоздецький Володимир Миколайович ; НАН України, Фіз.-мех. 

ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-0093 А] УДК 621.793 

10493. Гурей В. І. Вдосконалення процесу і оснащення перервного фрик-

ційного зміцнення плоских поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Гурей 

Володимир Ігорович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 130 пр. — [2013-0133 А] 

 УДК 621.787 

10494. Каюков Ю. М. Підвищення ефективності нагріву сталі та теплової 

обробки окалини з метою економії палива та металу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенерге-

тика" / Каюков Юрій Миколайович ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т, [Запоріз. 

держ. інж. акад.]. — Дніпродзержинськ (Дніпропетров. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3169 А] УДК 621.785.1:669.14 

10495. Коваленко В. Л. Комплексна оцінка стабільності дугового розряду при 

ручному дуговому та автоматичному зварюванні під флюсом : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук  : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 

процеси і технології" / Коваленко Владислав Леонідович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—22 (28 назв). — 100 пр. — [2013-3747 А] УДК 621.791.04 

10496. Коваленко В. М. Удосконалення процесів осесиметричної витяжки по-

рожнистих циліндрів із листових заготовок на основі комбінованого навантаження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і 

машини оброб. тиском" / Коваленко Віктор Михайлович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2878 А] УДК 621.7.043/.044 

10497. Котляренко А. А. Обґрунтування застосування нестаціонарної термо-

механічної та електромагнітної обробок для підвищення опору поширенню тріщини 

в конструкційній сталі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.02.09 "Динаміка і міцність машин" / Котляренко Андрій Аркадійович ; НАН 

України, Ін-т пробл. міцності ім. Г. С. Писаренка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0263 А] УДК 621.78 

10498. Кущій Г. М. Удосконалення складу високопродуктивних електродів 

для ремонтного зварювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Кущій Ганна 

Михайлівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3528 А] 

 УДК 621.791.752 

10499. Мариненко С. Ю. Закономірності формування структури і властивос-

тей інструментальних сплавів на основі легованого карбіду титану : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Мари-

ненко Сергій Юрійович ; Херсон. держ. мор. акад., [Тернопіл. нац. техн. ун -т 

ім. Івана Пулюя]. — Херсон, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 130 пр. — [2013-0979 А] УДК 621.762.4 

10500. Матвієнко М. В. Дифузійне зварювання з керованим напружено-

деформованим станом корпусів електромагнітних клапанів гідросистем : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спо-

рідн. процеси і технології" / Матвієнко Максим Валентинович ; Нац. ун-т корабле-

будування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—21 (28 назв). — 100 пр. — [2013-3241 А] УДК 621.791.011 

10501. Мелкозьорова О. М. Процеси фізико-технічної обробки при зміцненні 

РІ та деталей комбінованими методами за рахунок покриттів та наноструктур : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-

техн. оброб." / Мелкозьорова Ольга Михайлівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(26 назв). — 100 пр. — [2013-2898 А] УДК 621.793/.795 

10502. Набокіна Т. П. Різка металу надзвуковими високотемпературними га-

зовими струминами з використанням ефекту знеміцнювання : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / 

Набокіна Тетяна Петрівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2013-1794 А] УДК 621.791.94 

10503. Прилипко О. О. Процес підводного мокрого зварювання порошковим 

дротом із зовнішнім електромагнітним впливом : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / 

Прилипко Олена Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т 

електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — [2013-3772 А] УДК 621.791.75.016.5 

10504. Пугачевська Є. П. Розробка композиційних матеріалів і покриттів на 

основі дибориду титану-хрому для підвищення зносостійкості титанових сплавів в 

умовах фретинг-корозії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Пугачевська Євгенія Петрівна ; НАН України, 

Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І. М. Францевича. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 120 пр. — [2013-0448 А] УДК 621.762:661.8 

10505. Середницький А. С. Структура та оптичні властивості тонких нітрид-

них шарів і нанопорошкового оксиду цинку, одержаних лазерною абляцією : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і 

хімія поверхні" / Середницький Андрій Степанович ; Держ. вищ. навч. закл. "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т приклад. пробл. механіки і математики 

ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2013-3820 А] УДК 621.79 

10506. Тихоненко В. В. Удосконалення нормативного та технічного забезпе-

чення якості покриттів на алюмінієвих сплавах, отриманих мікродуговим оксиду-

ванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 

"Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Тихоненко Віра Вікторівна ; Укр. 

інж.-пед. акад. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. 

— [2013-2733 А] УДК 006.86:621.794.61 

10507. Хохлова Ю. А. Дифузійне з'єднання елементів біметалевих теплообмін-

них систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 

"Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Хохлова Юлія Анатоліївна ; Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова, [Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона 

НАН України]. — Миколаїв, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 

[2013-2364 А] УДК 621.791 
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10508. Чейлях Я. О. Розробка наплавлювального матеріалу і технології по-

верхневого зміцнення з формуванням зносостійкого метастабільного сплаву : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та 

спорідн. процеси і технології" / Чейлях Ян Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Донбас. держ. машинобуд. акад.", [ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Крама-

торськ (Донец. обл.), 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 

100 пр. — [2013-3398 А] УДК 621.791.92:621.78 

621.8 Деталі машин. Передачі (механічні). Витратні матеріали. 

Кріпильні вироби. Змащування 

На ступінь кандидата 

10509. Бондаренко О. В. Оптимізація співвісних ступінчастих приводів машин 

по масогабаритним характеристикам на прикладі тривальних коробок передач : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машино-

знавство" / Бондаренко Олексій Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-0052 А] УДК 621.83.062 

10510. Борак К. В. Підвищення зносостійкості робочих органів дискових 

ґрунтообробних знарядь методом електроерозійної обробки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в ма-

шинах" / Борак Костянтин Вікторович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Житомир. нац. 

агроекол. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 200 пр. 

— [2013-1976 А] УДК 621.891 

10511. Заліско І. І. Вдосконалення конструкцій опорно-поворотних пристроїв 

автомобільного крану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.05 "Піднім.-транспорт. машини" / Заліско Ігор Ігорович ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архіт. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. 

— [2013-3146 А] УДК 621.875 

10512. Коваленко С. О. Обґрунтування раціональної конструкції стрілового 

обладнання автомобільного крану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-транспорт. машини" / Коваленко Сергій Олек-

сійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3178 А] УДК 621.875 

10513. Лук'янчук Ю. А. Забезпечення якості та ефективності безцентрового 

шліфування тіл кочення роликопідшипників в умовах переналагоджувального вироб-

ництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 

"Технологія машинобуд." / Лук'янчук Юрій Анатолійович ; Луц. нац. техн. ун-т. — 

Луцьк, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-0725 А] УДК 621.822.1:621.923.12 

10514. Міщук Д. О. Оптимізація зміни вильоту маніпулятора з гідроприводом 

на транспортному засобі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Міщук Дмитро Олек-

сандрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2013-2198 А] УДК 621.865.8-82 

10515. Паламарчук Д. А. Оптимізація режимів руху шарнірно-зчленованої 

стрілової системи крана з горизонтальним переміщенням вантажу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-транспорт. маши-
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ни" / Паламарчук Дмитро Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. 

— 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2977 А]

 УДК 621.875 

10516. Пронін М. О. Підвищення енергетичного коефіцієнта корисної дії кон-

веєрів на повітряній подушці удосконаленням параметрів їх конструкції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / 

Пронін Максим Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу-

ганськ, 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-0446 А] УДК 621.867 

10517. Рєзніков О. О. Розробка методу прогнозування напружено-деформо-

ваного стану основної рами автогрейдера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Рєз-

ніков Олександр Олександрович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0461 А] УДК 621.878 

10518. Хожило М. Е. Підвищення ефективності землерийно-транспортної ма-

шини безперервної дії з різально-метальним робочим органом : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і 

лісотехн. робіт" / Хожило Максим Едуардович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. 

держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2363 А] УДК 621.879.328 

10519. Цяпа В. Б. Аналіз факторів впливу і розробка адаптивних систем екска-

ваторних електроприводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Цяпа Володимир Богданович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-2368 А] УДК 621.879-83 

10520. Шумілов Г. В. Оптимізація режиму зміни вильоту і підйому вантажу 

баштового крана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.05.05 "Піднім.-транспорт. машини" / Шумілов Георгій Володимирович ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-3672 А] УДК 621.873 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

10521. Резинкін О. Л. Нелінійні електрофізичні процеси у твердих діелектри-

ках під дією сильних електромагнітних полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електр. та магніт. полів" / Ре-

зинкін Олег Лук'янович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (41 назва). — 100 пр. — [2013-0766 А] 

 УДК 621.9.047/.048 

На ступінь кандидата 

10522. Білан А. В. Послідовна електроерозійна та електрохімічна обробка ста-

лей незмінним дротяним електродом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Білан Анатолій Валентино-

вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — 

К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 

130 пр. — [2013-3060 А] УДК 621.9.048 
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10523. Борис Р. С. Витягування з потоншенням біметалевих трубчастих еле-

ментів з різнорідних металів і сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини оброб. тиском" / Борис Руслан Степа-

нович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1683 А] УДК 621.983 

10524. Бородій Ю. П. Підвищення стійкості розділових штампів комбінованим 

поверхневим зміцненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.05 "Процеси і машини оброб. тиском" / Бородій Юрій Петрович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2773 А] УДК 621.979.07 

10525. Дьомін Ю. М. Створення робочого органу машини для нанесення за-

хисних поліуретанових покриттів на магістральні трубопроводи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. 

і лісотехн. робіт" / Дьомін Юрій Миколайович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Кременчук 

(Полтав. обл.), 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3736 А]

 УДК 621.93.022 

10526. Коваленко А. С. Підвищення працездатності робочих органів подріб-

нювально-помольного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / 

Коваленко Анна Сергіївна ; Харків. держ. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1345 А] 

 УДК 621.926 

10527. Кондратюк О. М. Підвищення ефективності вібраційно-відцентрового 

оброблення деталей вільними абразивами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Кондратюк Олександр 

Михайлович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування]. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). 

— 130 пр. — [2013-0249 А] УДК 621.923.9.048 

10528. Левченко О. О. Підвищення ефективності процесу розрізки труб абра-

зивними кругами з різальними бічними поверхнями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інстру-

менти" / Левченко Олена Олександрівна ; Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севасто-

поль, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-

0715 А] УДК 621.923 

10529. Логомінов В. О. Формування шорсткості обробленої поверхні при кін-

цевому циліндрічному фрезеруванні тонкостінних елементів деталей : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 

верстати та інструменти" / Логомінов Віктор Олексійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0314 А] УДК 621.914 

10530. Мельник В. Є. Формоутворення великогабаритних циліндричних зуб-

частих коліс спеціальними черв'ячними фрезами з урахуванням вихідного профілю 

заготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 

"Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Мельник Володимир Євгенійович ; 

НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3551 А] УДК 621.914.042 



   

 
359 

10531. Пілавов М. В. Підвищення ефективності промислових гідротранспорт-

них систем на основі розвитку методів розрахунку їх характеристик : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / Піла-

вов Маноліс Васильович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 

2013. — 23 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-1061 А] УДК 621.924.93 

10532. Попов В. С. Забезпечення точності розташування співвісних отворів 

при розточуванні інструментами одностороннього різання : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Попов 

Володимир Сергійович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Луцьк, 

2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 120 пр. — [2013-0439 А] 

 УДК 621.951.7 

10533. Сіса О. Ф. Розмірна чорнова обробка електричною дугою твердосплав-

них прокатних валків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Сіса Олег Федорович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0504 А]

 УДК 621.9.048 

10534. Смоквина В. В. Підвищення зносостійкості шліфувального інстру-

менту з НТМ спрямованим тепловим впливом на різальні зерна : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верс-

тати та інструменти" / Смоквина Володимир Віталійович ; НАН України, Ін-т 

надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2013-3608 А] УДК 621.9.01 

10535. Стреляна Ю. О. Забезпечення стабільності параметрів якості деталей 

при чистовому точінні на важких верстатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Стреляна Юлія Олегівна ; 

Севастопол. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0784 А] УДК 621.941.01 

10536. Холявік О. В. Розвиток аналітичного методу розрахунку розмірів і 

форми заготовок для витягування коробчастих виробів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси і машини оброб. тиском" / 

Холявік Ольга Віталіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. 

— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1833 А] 

 УДК 621.983 

10537. Шмельов В. М. Розмірна обробка електричною дугою спряжених ро-

бочих деталей розділових штампів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Шмельов Віталій Миколайо-

вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — 

К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 120 пр. — [2013-0626 А]

 УДК 621.9.048 

622 Гірнича справа 

На ступінь доктора 

10538. Бунько Т. В. Розвиток теорії та методів розрахунку вентиляційних си-

стем вугільних шахт з невизначеними структурою та аеродинамічними параметра-

ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона 
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праці" / Бунько Тетяна Вікторівна ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. По-

лякова. — Дніпропетровськ, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). 

— 100 пр. — [2013-0066 А] УДК 622.451 

10539. Коптовець О. М. Розвиток наукових основ розробки гальмівних систем 

рухомого складу шахтного рейкового транспорту високого технічного рівня : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / 

Коптовець Олександр Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — 

Дніпропетровськ, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (38 назв). — 120 пр. 

— [2013-1037 А] УДК 622.625.28 

На ступінь кандидата 

10540. Баранов І. В. Визначення параметрів комбінованого відвалоутворення 

на залізорудних кар'єрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. копалин" / Баранов Ігор Вяче-

славович ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропет-

ров. обл.), 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1321 А]

 УДК 622.271.4 

10541. Гриджук Я. С. Прогнозування довговічності елементів бурильної коло-

ни при вібраційному навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.12 "Машини нафт. і газ. пром-сті" / Гриджук Ярослав Сте-

панович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2568 А] 

 УДК 622.24.053 

10542. Гутак О. І. Удосконалення технології інтенсифікації видобутку вугле-

воднів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені 

породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.06 

"Розробка нафт. та газ. родовищ" / Гутак Олександр Ігорович ; Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-1585 А] УДК 622.276.6 

10543. Кізіяров О. Л. Обґрунтування параметрів технології комбінованого 

зміцнення покрівлі в лавах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Кізіяров Олег Леонідо-

вич ; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ (Луган. обл.), 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3171 А] УДК 622.26:622.831.2 

10544. Корсун Ф. О. Удосконалення системи кондиціонування рудникового 

повітря глибоких горизонтів з використанням гідророзподілювача : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання" / Корсун Федір Олексійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та ар-

хіт., [ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт."]. — Х., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — [2013-1693 А] 

 УДК 622.453 

10545. Мальцев Д. В. Обґрунтування параметрів буропідривних робіт при руй-

нуванні масиву урановмісних руд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ корис. копалин" / Мальцев Дмитро 

Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 120 пр. — [2013-2029 А] 

 УДК 622.233:622.349.5 

10546. Петльований М. В. Обґрунтування раціональних параметрів твердіючого 

закладення при відпрацюванні рудних запасів у складних гірничо-геологічних умовах : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка 

родовищ корис. копалин" / Петльований Михайло Володимирович ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(15 назв). — 120 пр. — [2013-1923 А] УДК 622.273 

10547. Почужевський О. Д. Обґрунтування раціональних параметрів системи 

"двигун-трансмісія" кар'єрних самоскидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Почужевський Олег Дмитрович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3585 А] 

 УДК 622.684:629.353 

10548. Прокопенко А. В. Обґрунтування складів і параметрів накладних за-

рядів сумішевих вибухових речовин для керованого руйнування негабаритних кусків 

гірської породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корис. копалин" / Прокопенко Антон Вікторо-

вич ; Нац. техн ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0759 А] УДК 622.235 

10549. Рудий С. М. Удосконалення технологій оброблень присвердловинної 

зони пласта з використанням борофтористоводневої кислоти : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.06 "Розробка нафт. та газ. родо-

вищ" / Рудий Сергій Мирославович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 

Івано-Франківськ, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-1403 А] УДК 622.24 

10550. Старікова І. Г. Вплив теплопередачі у вміщуючі породи і дифузії кисню на 

процес самонагрівання метанонасиченого вугільного пласта : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Старікова Ірина 

Геннадіївна ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2013. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3357 А] 

 УДК 622.333:622.82 

10551. Стовпник С. М. Формування несучої здатності слабометаморфізованих 

порід підошви виробки вибуховим нагнітанням в'яжучого розчину : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 

Стовпник Станіслав Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3615 А]

 УДК 622.235.5 

10552. Трофимов В. В. Обґрунтування критеріїв сейсмічного прогнозу струк-

тури порушень вуглепородного масиву в умовах зближених пластів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. 

механіка" / Трофимов Віктор Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", 

[Укр. н.-д. та проект.-конструктор. ін-т гірн. геології, геомеханіки і маркшейдер. 

справи НАН України]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 120 пр. — [2013-1422 А] УДК 622.12:550.834 

10553. Якимечко Я. Я. Удосконалення технології видобування високов'язких 

нафт струминними насосами з використанням енергії пульсуючих потоків : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.06 "Розробка нафт. та 

газ. родовищ" / Якимечко Ярослав Яремович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-2512 А] УДК 622.276.5:621.694 
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622.7 Обробка, збагачення мінеральної сировини 

На ступінь кандидата 

10554. Голіков О. С. Підвищення ефективності роботи водно-шламових схем 

вуглезбагачувальних фабрик за рахунок скорочення часу нестаціонарного режиму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.08 "Збагачен-

ня корис. копалин" / Голіков Олексій Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. 

нац. ун-т", [Донец. нац. техн. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3451 А] 

 УДК 622.794.2 

10555. Кривенко А. Ю. Підвищення ефективності знешламлення магнетитової 

суспензії на підставі змінення гідродинамічних параметрів процесу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.08 "Збагачення корис. копа-

лин" / Кривенко Андрій Юрійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-3201 А] УДК 622.751.012.43 

10556. Науменко В. Г. Обґрунтування параметрів інтенсифікації процесу зне-

воднення вугільних шламів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Науменко Вікторія Георгіївна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. 

техн. ун-т"]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3559 А] УДК 622.794 

10557. Тарабаєва І. В. Обґрунтування параметрів процесу сушіння збагачено-

го вугілля у "киплячому шарі" із застосуванням математичного моделювання : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.08 "Збагачення 

корис. копалин" / Тарабаєва Інна Вікторівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. 

ун-т", [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0538 А]

 УДК 622.771 

10558. Тронь В. В. Енергоефективне автоматизоване керування процесом зба-

гачення руди з термографічним розпізнаванням її технологічних різновидів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація 

процесів керування" / Тронь Віталій Валерійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. 

нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2013-0559 А] УДК 622.7.05 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

10559. Китаєва С. А. Обґрунтування способів та засобів досягнення безпечних 

рівнів віброакустичних характеристик гідроенергетичних установок очисних механі-

зованих комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Китаєва Світлана Анатоліївна ; М-во енергетики та 

вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — 

Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2013-0224 А] УДК 622.8:622.284 

10560. Кришньов А. С. Обґрунтування параметрів управління станом вугіль-

ного пласта вібраційною дією на нього через вміщуючі породи : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розробка родовищ 

корис. копалин" / Кришньов Артем Станіславович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. 

процесів. — Донецьк, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-3202 А] УДК 622.83:534.1 

10561. Павліченко О. Ф. Гігієна праці на відкритих гірничих розробках : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Павліченко Олена Феодосіївна ; Держ. установа "Ін-т медицини 

праці НАМН України", [Держ. п-во "Укр. НДІ пром. медицини" МОЗ України]. — 

К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-0410 А] 

 УДК 622.87 

10562. Положій В. О. Удосконалення індивідуальних засобів охолодження 

гірників в умовах підвищеної температури шахтного мікроклімату : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Положій 

Віталій Олегович ; М-во енергетики та вугіл. пром-сті України, Держ. Макіїв. НДІ з 

безпеки робіт у гірн. пром-сті, [НДІ гірничорятув. справи та пожеж. безпеки 

"Респіратор"]. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2013-2280 А] УДК 622.868 

10563. Філатьєв М. В. Прогнозування параметрів процесів зрушення під-

роблених породного масиву та земної поверхні після відпрацювання антрацитових 

пластів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.01 

"Маркшейдерія" / Філатьєв Михайло Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац 

гірн. ун-т", [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 120 пр. — [2013-3384 А] УДК 622.834 

10564. Шажко Я. В. Обґрунтування параметрів способу оцінки метаноносності 

вугільних пластів в привибійній зоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Шажко Ярослав Віталійо-

вич ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Донецьк, 2013. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3654 А] 

 УДК 622.831 

624 Будівництво інженерних споруд і будівельні  

конструкції загалом 

На ступінь доктора 

10565. Банах В. А. Розвиток статико-динамічних розрахункових моделей будівель і 

споруд у складних інженерно-геологічних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Банах Віктор 

Аркадійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", [Запоріз. 

держ. інж. акад.]. — Дніпропетровськ, 2013. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (47 назв). 

— 100 пр. — [2013-0018 А] УДК 624.04:624.131.5 

10566. Чупир О. М. Управління розвитком будівельного потенціалу залізнич-

ного транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чупир Олена Миколаївна ; Укр. 

держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 

(31 назва). — 100 пр. — [2013-2378 А] УДК 624.1:656.2.076 

На ступінь кандидата 

10567. Агеєнко С. Б. Напружено-деформований стан та стійкість конструкцій 

риштувань з елементами підвищеної гнучкості : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Агеєнко Сергій Борисович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2013. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3401 А] УДК 624.014.046 

10568. Балакшин О. І. Несуча здатність вдавлюваних паль з розширеннями на 

бічній поверхні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.23.02 "Основи і фундаменти" / Балакшин Олексій Ігорович ; М-во регіон. розв., 

буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій". 

— К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0017 А]

 УДК 624.155.113.046.2 

10569. Бобало Т. В. Міцність та деформативність сталебетонних балок, армо-

ваних високоміцною стержневою арматурою в поєднанні з стрічковою : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 

будівлі та споруди" / Бобало Тарас Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 

— Львів, 2012. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 

100 пр. — [2013-2609 А] УДК 624.072.2.012.3.046 

10570. Гомон П. С. Робота згинальних залізобетонних елементів таврового пе-

рерізу за дії повторного навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Гомон Петро 

Святославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-

користування]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-0108 А] УДК 624.012 

10571. Давиденко М. О. Напружено-деформований стан фібробетонних еле-

ментів, армованих сталевою, мікрокристалічною і базальтовою фіброю : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 

будівлі та споруди" / Давиденко Михайло Олександрович ; Мінрегіон України, Держ. 

п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій", [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(6 назв). — 100 пр. — [2013-0135 А] УДК 624.012.45:696.133 

10572. Дмитрієв С. В. Стійкість низового укосу ґрунтової греблі з урахуван-

ням сезонних температурних коливань навколишнього середовища : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 

та споруди" / Дмитрієв Сергій Володимирович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — 

Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-0152 А] УДК 627.824.2/.3:624.04 

10573. Кіріяк К. К. Обґрунтування технологічних параметрів ін'єкційного за-

кріплення зсувонебезпечних ґрунтових структур : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Кіріяк Костян-

тин Костянтинович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Донбас. держ. техн. 

ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 

120 пр. — [2013-1601 А] УДК 624.121 

10574. Конончук О. П. Робота нормальних перерізів згинальних залізобетон-

них елементів, підсилених композитними матеріалами за дії малоциклового наван-

таження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 

"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Конончук Олександр Петрович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2013-0252 А]

 УДК 624.012.25 
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10575. Магас Н. М. Наскрізні залізобетонні конструкції з зовнішнім листовим 

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

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Магас Наталія Миколаївна ; Полтав. 

нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2013. — 21 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 130 пр. — [2013-1047 А] УДК 624.012.45:693.554 

10576. Межинська І. В. Розрахунок та проектування щогл мобільного зв'язку з 

урахуванням характерних дефектів і пошкоджень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Ме-

жинська Ірина Валеріївна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 

2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0343 А]

 УДК 624.97.014 

10577. Мельник О. С. Жорсткість та міцність залізобетонних елементів по-

рожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами при крученні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, 

будівлі та споруди" / Мельник Олексій Сергійович ; Одес. держ. акад. буд-ва та 

архіт. — Одеса, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 120 пр. — 

[2013-2543 А] УДК 624.012.45:539.385 

10578. Мохаммад Газі Мустафа. Напружено-деформований стан і міцність 

пошкоджених бетонних стиснутих елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Мохам-

мад Газі Мустафа ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2013. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-2036 А] 

 УДК 624.012.4.046.2 

10579. Олексин В. І. Вибір та обґрунтування параметрів робочого обладнання 

ґрунтопроколюючих установок для створення горизонтальних свердловин комбіно-

ваним методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Олексин Володимир Івано-

вич ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3764 А] УДК 624.132.3 

10580. Петрушевська А. А. Напружено-деформований стан сталебетонних 

безбалкових перекриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Петрушевська Алла Андріїв-

на ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21. — 100 пр. — [2013-1677 А] УДК 624.016 

10581. Романенко К. М. Підвищення сейсмічної безпеки протяжних проми-

слових споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Романенко Катерина Миколаївна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт., [Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т"]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2013-2906 А]

 УДК 624.042.7:699.841 

10582. Сальнікова І. В. Обґрунтування термінів виконання ремонтно-віднов-

лювальних робіт на залізобетонних прогонових будовах мостів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та 

цивіл. буд-ва" / Сальнікова Ірина Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. 

держ. акад. буд-ва та архіт.", [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-

заряна]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-1708 А] УДК 624.26.09 
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10583. Федоров Д. Ф. Деформативність і тріщиностійкість косозігнутих залізо-
бетонних елементів прямокутного профілю з урахуванням нелінійних властивостей 
бетону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 
"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Федоров Дмитро Федорович ; Полтав. нац. 
техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19 (9 назв). — 120 пр. — [2013-1089 А] УДК 624.012 

10584. Фостащенко О. М. Моделювання напружено-деформованого стану 
залізобетонних плит перекриття з урахуванням їх просторової роботи : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, бу-
дівлі та споруди" / Фостащенко Олена Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "При-
дніпров. держ. акад. буд-ва та архіт"., [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Дніпро-
петровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1449 А]
 УДК 624.042.072.1 

10585. Чеканович О. М. Напружено-деформований стан залізобетонних зги-
нальних елементів, підсилених важільно-стрижневою системою : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Чеканович Олена Мечиславівна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. 
буд-ва. — Сімферополь, 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 
(13 назв). — 100 пр. — [2013-0808 А] УДК 624.012.35 

625 Шляхове будівництво. Будівництво залізниць.  

Будівництво автомобільних доріг 

На ступінь кандидата 

10586. Агарков О. В. Прогнозування довговічності рейок залізничної колії за 
критерієм виникнення внутрішніх тріщин в головці рейки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Агарков Олександр 
Володимирович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0641 А] УДК 625.143:620.192 

10587. Велічко М. М. Вплив сучасних навантажень на надійність фундаментів 
існуючих мостів з невеликими прогонами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Велічко Марія 
Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(7 назв). — 120 пр. — [2013-2774 А] УДК 625.7/.8.033.4 

10588. Молчанов В. М. Визначення пружнодинамічних параметрів колії та їх 
вплив на силову взаємодію на хрестовинах стрілочних переводів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.06 "Залізн. колія" / Молчанов 
Віталій Миколайович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2544 А] УДК 625.151.03 

10589. Набоченко О. С. Підвищення ефективності роботи щебеневого баласт-
ного шару залізничної колії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Набоченко Ольга Сергіївна ; Дніпропетров. нац. 
ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2013. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2256 А] 

 УДК 625.141:625.173.032.3 
10590. Піліпака Л. М. Імітаційне проектування просторового положення траси 

автомобільної дороги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Піліпака Людмила Михайлівна ; 
Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2044 А] УДК 625.711.3.02 
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10591. Стефанов В. О. Підвищення ресурсу гідроагрегатів засобів залізнич-

ного транспорту шляхом підтримки раціональної концентрації присадки в робочій 

рідині при її електростатичній обробці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Стефа-

нов Володимир Олександрович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0995 А] 

 УДК 625.17 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь доктора 

10592. Нездоймінов В. І. Одномулова нітрифікація — денітрифікація в біологіч-

них реакторах із затопленою ерліфтною системою аерації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Нез-

доймінов Віктор Іванович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 

2013. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (25 назв). — 150 пр. — [2013-0379 А]

 УДК 628.35 

На ступінь кандидата 

10593. Ворфоломеєв А. В. Очищення води осесиметричним фокусованим маг-

нітним полем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.21 

"Технологія водоочищення" / Ворфоломеєв Андрій Вікторович ; Нац. техн. ун-т Ук-

раїни "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). 

— 150 пр. — [2013-3097 А] УДК 628.16.08 

10594. Жукова В. С. Очищення стічних вод від сполук азоту з використанням 

іммобілізованих мікроорганізмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Жукова Вероніка Сергіївна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—17 (23 назви). — 100 пр. — [2013-1657 А] УДК 628.352 

10595. Коцюба І. Г. Обґрунтування наукових засад безпечного збирання та 

транспортування твердих побутових відходів : (на прикл. м. Житомира) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Коцюба Ірина Григорівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. 

акад. післядиплом. освіти та упр., [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2013. — 

25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (18 назв). — 100 пр. — [2013-1039 А] 

 УДК 628.477 

10596. Малецький З. В. Гібридні сорбенти та їх використання в процесах 

очищення води від феруму та арсену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Малецький Захар Васильо-

вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2013-2894 А] 

 УДК 628.161.2:[546.72+546.19 

10597. Мацуська О. В. Екологічна оцінка стічних вод м'ясопереробних під-

приємств та їх кавітаційно-адсорбційне очищення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Мацуська Оксана Василівна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0938 А] УДК 628.3+628.16]:637.51 
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10598. Россінський В. М. Технологія фізико-хімічного очищення шахтних вод 

вугледобувних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Россінський Володимир Мико-

лайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2013-0469 А] УДК 628.349.087:622.5 

10599. Собченко Г. О. Розробка та дослідження технології термічної утилізації 

олієвмісних відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Собченко Ганна Олек-

сандрівна ; НАН України, Ін-т газу. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-0779 А] УДК 628.474 

10600. Співак В. В. Сорбція полютантів різного генезису природними та мо-

дифікованими сапонітовими глинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Співак Вікторія 

Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (28 назв). — 100 пр. — [2013-2072 А] 

 УДК 628.33.034.2 

10601. Тищенко В. М. Механізм регулювання платного водокористування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка 

природокористування та охорони навколиш. середовища" / Тищенко Валентина Ми-

колаївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та 

сталого розв. НАН України", [Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розв. і торгівлі України]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-1443 А]

 УДК 628.144 

629 Техніка транспортних засобів 

На ступінь доктора 

10602. Антонов В. К. Системи стабілізації та ідентифікації літальних апаратів 

із заданою якістю перехідних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.07.01 "Аеродинаміка та газодинаміка літал. апаратів" / Анто-

нов Володимир Костянтинович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 33—37 (40 назв). — 100 пр. — [2013-2084 А] УДК 629.7.015.3:533.6 

10603. Ємець В. В. Наукові та технологічні основи створення ракет-носіїв із 

спалимими баковими оболонками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апаратів" / 

Ємець Віталій Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Х., 2013. — 38 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (32 назви). — 100 пр. — [2013-1732 А] 

 УДК 629.764.02 

10604. Михаліченко П. Є. Наукове обґрунтування та розробка засобів під-

вищення ефективності роботи системи електричної тяги постійного струму при 

аварійних режимах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.09 

"Електротранспорт" / Михаліченко Павло Євгенович ; Дніпропетров. нац. ун-т за-

лізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2013. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—39 (42 назви). — 100 пр. — [2013-3552 А] УДК 621.33:629.423.3 

10605. Тараричкін І. О. Розвиток теорії та методів забезпечення ефективності 

систем промислового трубопровідного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.12 "Пром. трансп." / Тараричкін Ігор Олексан-

дрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 36 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 100 пр. — [2013-0541 А] УДК 656.56 

10606. Фалалеєв А. П. Наукові основи відновлення властивостей пасивної без-

пеки під час ремонту кузовів легкових автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Фалалеєв Андрій Павлович ; Нац. транспорт. ун-т, [Севастопол. нац. техн. ун-т]. — 

К., 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (33 назви). — 110 пр. — [2013-1424 А]

 УДК 629.33.083.5 

10607. Шапран Є. М. Теорія і технічні засоби адаптивного управління енерго-

механічною системою тепловоза для підвищення його економічності і тягових влас-

тивостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.07 

"Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Шапран Євген Миколайович ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—40 (43 назви). — 100 пр. — [2013-1108 А] УДК 629.4.067 

На ступінь кандидата 

10608. Алі Мохамед Алі Султан Аль Дахері. Методи забезпечення робастної 

стійкості безпілотних літальних апаратів в умовах невизначеності вихідних даних : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і 

процеси керування" / Алі Мохамед Алі Султан Аль Дахері ; Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0004 А] УДК 629.7.062 

10609. Арефін Ю. В. Прогнозування залишкового ресурсу автомобільної шини 

в умовах експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Арефін Юрій Владисла-

вович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1762 А] УДК 629.027.5 

10610. Ащепкова Н. С. Моделі і метод розрахунку витрат енергії на уп-

равління кутовим рухом космічного апарату змінюваної конфігурації : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси ке-

рування" / Ащепкова Наталія Сергіївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Х., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0014 А] 

 УДК 629.78.05 

10611. Бобрицький С. В. Удосконалення технології проектування та ремонту 

тягових зубчатих передач моторвагонного рухомого складу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та 

тяга поїздів" / Бобрицький Сергій Владиславович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — 

Х., 2012. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2445 А]

 УДК 629.42-233.3 

10612. Бойко В. Д. Методика оцінки та забезпечення живучості функціональ-

них комплексів суднових технічних систем при їх експлуатації : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

трансп." / Бойко Віктор Дмитрович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2013. — 18 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2013-3420 А] УДК 629.5.07 

10613. Бойко В. О. Підвищення ефективності роботи вантажної станції ме-

талургійного комбінату, приймаючої масову сировину : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / Бойко Володимир 
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Олексійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (До-

нец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1884 А]

 УДК 656.212:669.013 

10614. Ворохобін І. І. Синтез процесів формування плану лоцманської провод-

ки судна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 
"Навігація та упр. рухом" / Ворохобін Ігор Ігорович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0666 А] 

 УДК 656.61.071.7 

10615. Гатченко В. О. Підвищення ефективності використання маневрових 
тепловозів, що працюють за системою двох одиниць, шляхом вибору раціональних 

режимів їх роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Гатченко Вікторія Олександрів-

на ; М-во інфраструктури України, Держ. п-во "Держ. н.-д. центр залізн. трансп. Ук-

раїни", [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1499 А] УДК 629.424 

10616. Дворецький В. О. Методи автоматизації обліку радіолокаційної девіа-

ції для підвищення безпеки судноводіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Дворецький Віктор 
Олександрович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3733 А] УДК 629.5.052.3 

10617. Закурдай С. О. Удосконалена система технічної експлуатації тролейбусів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуа-

тація та ремонт засобів трансп." / Закурдай Світлана Олександрівна ; Харків. нац. 
автомоб.-дорож. ун-т, [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-0858 А] 

 УДК 629.3.083 

10618. Захарчук О. В. Покращення експлуатаційних показників колісного трак-
тора з переобладнаним з дизеля газовим двигуном : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Захарчук Олег Вікторович ; Нац. транспорт. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — К., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2149 А] 
 УДК 629.3.07:631.372 

10619. Іванов О. П. Удосконалення режимів тяги поїздів за вартісними показ-

никами при змінних тарифах на електроенергію : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / 

Іванов Олександр Петрович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-
заряна. — Дніпропетровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0197 А] УДК 629.4.016.12 

10620. Ільницька С. І. Підвищення ефективності функціонування інтегрованої 

навігаційної системи безпілотного літального апарата : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Ільницька 

Світлана Іванівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-0202 А] УДК 629.735.33-519.056.6 

10621. Капустін Д. О. Підвищення енергоефективності транспортування тру-

бопроводом відходів спалювання вугілля вибором параметрів потоку концентрованої 
гідросуміші : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.22.12 "Пром. трансп." / Капустін Денис Олексійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля. — Луганськ, 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-1032 А] УДК 656.56:662.613 
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10622. Карпікова О. О. Технологічні методи підвищення функціональних влас-

тивостей стільникових заповнювачів та конструкцій із полімерних композиційних 

матеріалів для виробів авіакосмічної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробування літал. апа-

ратів" / Карпікова Оксана Олександрівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 

— 100 пр. — [2013-0694 А] УДК 629.7.023 

10623. Кирилюк Т. І. Удосконалення методу контролю втрат електроенергії в 

контактній мережі електрифікованих залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Кирилюк Тетяна Ігорів-

на ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро-

петровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-3498 А] УДК 621.332.3 

10624. Клімов Е. С. Вдосконалення методу розрахунку моменту опору пово-

роту шини залежно від конструктивних параметрів керованого моста : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.02 "Автомобілі та 

трактори" / Клімов Едуард Сергійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Кременчуц. 

нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0700 А] УДК 629.3.027.531 

10625. Козлов В. Г. Підвищення ефективності фінішного очищення деталей 

гідравлічних систем літаків на базі термоімпульсного методу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.02 "Проектув., вир-во та випробу-

вання літал. апаратів" / Козлов Владислав Григорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2682 А] УДК 629.7.02 

10626. Мезенцев М. В. Оптимізація процесів керування дизель-поїздом : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи і про-

цеси керування" / Мезенцев Микола Вікторович ; Нац. техн ун-т "Харків. політехн. 

ін-т". — Х., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (23 назви). — 100 пр. — 

[2013-0729 А] УДК 629.424.2.05 

10627. Нго Тієн Хионг. Визначення основних характеристик накатних суден : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструю-

вання та будування суден" / Нго Тієн Хионг ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмі-

рала Макарова. — Миколаїв, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). 

— 100 пр. — [2013-1866 А] УДК 629.545.2.01 

10628. Положевець Г. А. Вплив експлуатаційних чинників на безпеку польотів 

з урахуванням їх взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Положевець Ганна 

Андріївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(19 назв). — 110 пр. — [2013-1395 А] УДК 629.735.07.051 

10629. Сакно О. П. Управління ресурсом шин засобів транспорту за рахунок 

удосконалення контролю зносу протектора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Сакно 

Ольга Петрівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. техн. 

ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2305 А]

 УДК 629.017.083 



   

 
372 

10630. Терещенко Ю. Ю. Моделі та методи розрахунку робочого процесу 

триконтурного турбореактивного двигуна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Терещенко Юрій 

Юрійович ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-3368 А] УДК 629.735.036 

10631. Тіняков Д. В. Метод визначення геометричних параметрів несучих по-

верхонь літаків транспортної категорії на основі критеріїв їхньої ефективності : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектув., 

вир-во та випробування літал. апаратів" / Тіняков Дмитро Васильович ; Нац. аеро-

косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0552 А] УДК 629.735.33 

10632. Торяник С. А. Обґрунтування граничних відхилень геометричних па-

раметрів несівної системи легкового автомобіля : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Торяник Сергій Анатолійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3799 А] 

 УДК 629.3.017 

10633. Устяк Н. В. Історія пасажирського вагонобудування в Україні (кінець 

ХІХ — перша половина ХХ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Устяк Наталія Володимирівна ; 

Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2347 А] 

 УДК 629.45(477)"18/19" 

10634. Ходаріна К. В. Забезпечення комфортних умов мікроклімату жилих 

приміщень морських суден : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Ходаріна Кристина Ва-

леріївна ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2013-3639 А] УДК 629.5.04 

10635. Холодов А. П. Підвищення ефективності робочих процесів землерийно-

транспортних машин циклічної дії за рахунок використання гідроакумулюючої си-

стеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 

"Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Холодов Антон Павлович ; Харків. 

нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-1097 А] УДК 629.36 

10636. Чечель О. В. Удосконалення методу визначення динамічних деформа-

цій корпусів суден при слемінгових навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / 

Чечель Олександр Васильович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. 

— Миколаїв, 2013. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-2377 А] УДК 629.5.01 

10637. Шевчук Ю. В. Методи і засоби автоматизованого контролю параметрів 

електромеханічної системи гальмування трамвая : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Шевчук Юрій Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1439 А] УДК 621.337.5 

10638. Шльончак І. А. Покращення економічних та екологічних показників 

транспортних засобів з дизелем шляхом використання сумішевих палив : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та 
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ремонт засобів трансп." / Шльончак Ігор Анатолійович ; Нац. транспорт. ун-т, 

[Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-2390 А] УДК 621.436:629.33 

10639. Ященко Д. М. Вибір та обґрунтування параметрів керуючого колісного 

модуля автомобілів категорії М1 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Ященко Дмитро Миколайович ; Нац. 

транспорт. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2013-1480 А] УДК 629.331.027.2 

63 Сільське господарство. Лісове господарство.  

Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

10640. Зібцев С. В. Теоретичне і методологічне обґрунтування моніторингу лі-

сів у зонах радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і 

лісівництво" / Зібцев Сергій Вікторович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—38 (53 назви). — 100 пр. — [2013-1317 А] УДК 630*4(477.41) 

10641. Кузик А. Д. Еколого-лісівничі основи пожежної безпеки в лісових наса-

дженнях Малого Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 

[спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Кузик Андрій Данилович ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України", [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн. 

Держ. служби України з надзв. ситуацій]. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 33—37 (47 назв). — 100 пр. — [2013-1607 А] УДК 630*43(477.41/.42) 

На ступінь кандидата 

10642. Гожан М. Я. Особливості розмноження декоративних таксонів роду 

Picea A. Dietr. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Гожан Микола Ярославович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-1581 А] УДК 630*16:582.475 

10643. Гойчук Д. А. Економічний механізм формування пропозиції необробле-

ної деревини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гойчук Денис Анатолійович ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-2119 А] УДК 630*7:630*81 

10644. Делеган І. І. Лісівничо-екологічні особливості росту географічних 

культур бука лісового в умовах Львівського Розточчя : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / 

Делеган Іван Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — 

Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. 

— [2013-1587 А] УДК 630*18: 582.632.2(477.83) 

10645. Мацях І. П. Фітопатогени ялини та ялиці ювенільного віку в умовах 

Бескид : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.03 
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"Лісознав. і лісівництво" / Мацях Ірина Павлівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісо-

техн. ун-т України". — Львів, 2013. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1367 А] УДК 630*44:630*232 

10646. Мелещук О. О. Особливості природного відновлення та формування 

корінних деревостанів у суборах Західного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Мелещук Олек-

сандр Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-0730 А] 

 УДК 630*231(477.81/82) 

10647. Миклуш Ю. С. Лісівничо-рекреаційні особливості лісів зеленої зони м. 

Львова та організація сталого господарства в них : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпорядкування та ліс. таксація" / Мик-

луш Юрій Степанович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [ДВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України"]. — К., 2013. — 20, [1] с., 

включ. обл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0356 А]

 УДК 630*5(477.83-25) 

10648. Мороз В. П. Екологізація податкової системи в лісовому господарстві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Мороз Воло-

димир Павлович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2250 А]

 УДК 630*6 

10649. Сотник Л. П. Лісова рослинність біосферного резервату "Шацький" : 

(структура, динаміка, місце в екомережі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознав. і лісівництво" / Сотник Людмила Пет-

рівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України", [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України Кабінету Міністрів України]. — Львів, 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0519 А] 

 УДК 630*17/.18(477.82) 

10650. Ярощук Р. А. Лісівничо-екологічні особливості відтворення та росту 

псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) у лісових культурах Захід-

ного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Ярощук Роман Анатолійович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2013. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-0836 А] УДК 630*23:582.475 

631/638 Сільське господарство 

631 Загальні питання сільського господарства 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

10651. Кошкалда І. В. Економічне регулювання земельних відносин в аграр-

ному секторі: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кошкалда Ірина 

Віталіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 

[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — К., 2013. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (43 назви). — 150 пр. 

— [2013-2535 А] УДК 631.155:332.2 



   

 
375 

10652. Морозов Р. В. Стратегічне управління розвитком галузі рисівництва в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Морозов Роман Володимирович ; Нац. акад. аг-

рар. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2013. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 27—37 (82 назви). — 150 пр. — [2013-1373 А] 

 УДК 631.1:663.18](477) 

10653. Олійник С. О. Теоретичне обґрунтування та розробка маловитратної 

технології вирощування худоби на м'ясо в центральному регіоні України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва 

продуктів тваринництва" / Олійник Сергій Олександрович ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [ДУ "Ін-т сіл. госп-ва 

степ. зони" Нац. акад. аграр. наук]. — Херсон, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—32. — 100 пр. — [2013-3273 А] УДК 636.2.033:631.17 

10654. Резнік Н. П. Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій 

в агропромисловий комплекс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Резнік Надія Петрівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Н.-д. екон. ін-т М-ва 

економіки України]. — К., 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (65 назв). 

— 150 пр. — [2013-0458 А] УДК 631.164.23 

На ступінь кандидата 

10655. Баришевська І. В. Стратегічне управління розвитком аграрних під-

приємств регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Баришевська Інна Володимирівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2013. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-2089 А] УДК 631.11:005.21 

10656. Бездітко О. Є. Управління ризиками сільськогосподарських підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Бездітко Олена Євгенівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2923 А]

 УДК 631.11:005.334 

10657. Галкін О. В. Контролювання діяльності сільськогосподарських підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Галкін Олександр Вячеславович ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. 

— Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-1984 А] УДК 631.11 

10658. Герелиця Н. Є. Управління логістичною діяльністю сільськогоспо-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Герелиця Наталія Євгеніївна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Житомир. 

нац. агроекол. ун-т]. — Миколаїв, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 140 пр. — [2013-2117 А] УДК 631.11:005.932 

10659. Дещенко О. В. Формування економічного механізму ефективної вироб-

ничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / 
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Дещенко Ольга Вікторівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1995 А] УДК 631.11 

10660. Єропкін В. А. Організаційно-економічний механізм функціонування 

галузі рисівництва в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобут-

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

Єропкін Василь Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

аграр. економіки". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

130 пр. — [2013-2669 А] УДК 631.11:633.18 

10661. Ізотова З. А. Управління якістю зерна в сільськогосподарських 

підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ізотова Зоя Анатоліївна ; М-во аграр. політики 

та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. ун-т" Кабінету Мі-

ністрів України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (29 назв). — 

100 пр. — [2013-3158 А] УДК 631.15:633.1 

10662. Кравець К. В. Формування організаційно-економічного механізму 

стратегічного управління аграрними підприємствами : автореф. дис. на здобуття 

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

Катерина Валеріївна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. 

аграр. ун-т. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

110 пр. — [2013-0269 А] УДК 631.11:005.21 

10663. Куцеконь Л. О. Розвиток підприємств бурякоцукрового підкомплексу : 

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

та упр. п-вами" / Куцеконь Лариса Олексіївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1220 А] УДК 631.15:633.63 

10664. Лопушанська В. В. Стратегічне планування розвитку і підвищення кон-

курентоспроможності галузей рослинництва у сільськогосподарських підприємст-

вах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. п-вами" / Лопушанська Валентина Володимирівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0976 А] 

 УДК 631.115:005.21 

10665. Макарчук О. В. Управління архітектурою програм збирання зернових 

культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 

"Упр. проектами та прогр." / Макарчук Олексій Васильович ; Держ. служба України 

з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн., [Житомир. нац. агроекол. 

ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 150 пр. — [2013-3757 А] 

 УДК 631.1:631.55 

10666. Манько І. М. Формування системи управління фінансовою стійкістю 

сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Манько Інна Миколаївна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0332 А] 

 УДК 631.162 
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10667. Олійник В. О. Інтенсифікація виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах на інноваційній основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Олійник Василь Олексан-

дрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т, 

[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Миколаїв, 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-3271 А] УДК 631.151.2 

10668. Саваріна І. П. Трансформація та удосконалення орендних відносин 

сільськогосподарських формувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Саваріна Ірина Петрівна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Ми-

колаїв, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2013-

0954 А] УДК 631.115.17 

10669. Синявіна Ю. В. Підвищення ефективності виробництва м'яса бройлерів 

у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Синявіна Юлія 

Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2013-1715 А] УДК 631.11:637.5'65 

10670. Старченко А. Ю. Підвищення конкурентоспроможності та економічної 

ефективності виробництва олійних культур сільськогосподарськими підприємст-

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

номіка та упр. п-вами" / Старченко Алла Юріївна ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Луган. нац. аграр. ун-т. — Луганськ, 2013. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2322 А] УДК 631.11:633.85 

10671. Харченко Т. М. Мотивація праці найманих працівників сільськогос-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Харченко Тетяна Миколаївна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Доку-

чаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(24 назви). — 100 пр. — [2013-3638 А] УДК 631.11:331.101.3-057.16 

10672. Чебан Ю. Ю. Ефективність формування і використання матеріально-

технічної бази фермерських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Чебан Юлія Юріївна ; 

М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Ми-

колаїв, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2013-1099 А] УДК 631.15 

10673. Штимак І. В. Соціально-економічний розвиток сільських домогоспо-

дарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Штимак Ігор Володимирович ; Кабінет Міністрів 

України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. — [2013-3021 А] 

 УДК 631.1.016  

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь доктора 

10674. Шейченко В. О. Механіко-технологічні основи приготування трести 

льону-довгунця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Шейченко Віктор Олександро-
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вич ; Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха 

(Київ. обл.), 2013. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 38—42. — 100 пр. — [2013-3665 А]

 УДК 631.358:633.521 

На ступінь кандидата 

10675. Дениско О. А. Обґрунтування основних параметрів лущильної машини 

вібраційної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Дениско Олена Анатоліївна ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2013-2664 А] УДК 631.361.4-045.79 

10676. Келемеш А. О. Розробка технології відновлення та підвищення на-

дійності бронзових деталей сільськогосподарських машин : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Келемеш Антон Олександрович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка, [Полтав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2013-2876 А] УДК 621.824.33-252-049.32:631.3 

10677. Кошулько В. С. Обґрунтування конструктивно-технологічних парамет-

рів сепарувальної машини віброударної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Ко-

шулько Віталій Сергійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Тав-

рійс. держ. агротехнол. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т]. — Мелітополь (За-

поріз. обл.), 2013. — 22, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — 

[2013-1912 А] УДК 631.362 

10678. Кузьмич А. Я. Обґрунтування параметрів та режимів роботи сепарую-

чих поверхонь повітряно-решітних очисток комбайнів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Кузьмич Альвіан Ярославович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 2013. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3523 А] 

 УДК 631.361.022 

10679. Кулик В. П. Обґрунтування параметрів приводних механізмів решітних 

станів зерноочисних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Кулик Василь 

Петрович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (31 назва). — 100 пр. 

— [2013-0287 А] УДК 631.362 

10680. Нездвецька І. В. Обґрунтування конструкційно-технологічних пара-

метрів сушарки для цикорію кореневого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Нездвецька Інна Володимирівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики 

та продовольства України]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2706 А] УДК 631.365:635.54 

10681. Сліпченко М. В. Обґрунтування параметрів процесу і розробка пнев-

мосепаруючого пристрою вібровідцентрових зернових сепараторів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби ме-
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ханізації с.-г. вир-ва" / Сліпченко Максим Володимирович ; Харків. нац. техн. ун-т 

сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-0509 А] УДК 631.362 
10682. Соломка О. В. Обґрунтування параметрів та режимів роботи ротацій-

ного подрібнювача зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Соломка Олексій Ва-
лерійович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокори-
стування України Кабінету Міністрів України]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2013. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2013-1265 А] 

 УДК 631.363.2 
10683. Федорусь Ю. В. Розробка та обґрунтування параметрів комбінованого 

плющильно-обчісувального апарата для відділення насіння льону : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби ме-
ханізації с.-г. вир-ва" / Федорусь Юрій Володимирович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 
ім. Івана Пулюя, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2013. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 1 50 пр. — [2013-1090 А] 

 УДК 631.35 
10684. Чижиков І. О. Обґрунтування параметрів садильного апарата машини 

для садіння підщеп плодових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Чижиков 
Іван Олександрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Таврійс. держ. 
агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2474 А] УДК 631.332 

10685. Шевчук В. В. Обґрунтування параметрів вальцьової плющилки насіння 
олійних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Шевчук Віктор Володимиро-
вич ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 
політики та продовольства України]. — Тернопіль, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 120 пр. — [2013-3839 А] 

 УДК 631.171:633.85 
10686. Шелудченко В. В. Адаптація АБС автомобілів, що експлуатуються в 

аграрному секторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук  : 
спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Шелудченко Володимир Віталійович ; Сум. 
нац. аграр. ун-т. — Суми, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 
100 пр. — [2013-1113 А] УДК 631.3 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 

10687. Єргіна О. І. Просторово-часові закономірності процесів сучасного 
ґрунтоутворення на Кримському півострові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.05 "Біогеографія та географія ґрунтів" / Єргіна Олена 
Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Таврійс. нац. ун-т [ім. В. І. Вернад-
ського]. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (55 назв). — 100 пр. 
— [2013-1314 А] УДК 631.4(477.75) 

10688. Польчина С. М. Профільно-диференційовані оглеєні ґрунти Передкар-
паття: ґенеза, варіабельність, систематика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавство" / Польчина Світлана Михайлівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 38 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—35 (47 назв). — 100 пр. — [2013-0434 А] 

 УДК 631.48:631.445.3](477.8) 
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На ступінь кандидата 

10689. Бедернічек Т. Ю. Трансформація органічної речовини ґрунту внаслідок 
рубок у грабових дібровах басейну Верхнього Дністра : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бедернічек Тимур Юрій-
ович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, 
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—21 (32 назви). — 100 пр. — [2013-1569 А] УДК 631.417:631.433.3 

10690. Гавва Д. В. Агрогенна і постагрогенна еволюція чорноземів типових 
Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознав. і агрофізика" / Гавва Дмитро Вікторович ; 
Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (17 назв). — 160 пр. — [2013-2658 А] УДК 631.445.4(447.5) 

10691. Зосимчук О. А. Вирощування малопоширених кормових культур у 
сівозміні на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Зосимчук 
Оксана Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. пробл. і меліорації. — 
К., 2013. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0191 А]
 УДК 633.3:631.445.1 

10692. Ізюмова О. Г. Екологічні аспекти впливу емісій цементного виробницт-
ва на властивості чорнозему опідзоленого Західного Лісостепу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ізюмова Оксана 
Григорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористуван-
ня, [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук"]. — К., 2013. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0691 А] 

 УДК 631.41+631.46 
10693. Карабач К. С. Режим фосфатів в чорноземі типовому середньосуглин-

ковому Правобережного Лісостепу за мінімізації обробітку ґрунту і біологізації зем-
леробства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 
"Агроґрунтознав. і агрофізика" / Карабач Катерина Сергіївна ; Кабінет Міністрів 
України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 23 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 135 пр. — [2013-2678 А] 

 УДК 631.416:631.445.4](477.4) 
10694. Мазник Л. В. Генетико-географічні дослідження ґрунтів західних обла-

стей України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.05 "Біогеографія та географія ґрунтів" / Мазник Лілія Василівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2013-1364 А] УДК 631.4(477.8) 

10695. Потапенко Л. В. Оптимізація системи удобрення картоплі на дерново-
підзолистому ґрунті Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Потапенко Людмила Вікторівна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознав. та агрохімії ім. О. Н. Соко-
ловського" [та ін.]. — Х., 2013. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 
100 пр. — [2013-2284 А] УДК 631.811:631.417 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

10696. Ващенко В. В. Еколого-генетичні аспекти селекції ячменю ярого в умо-
вах північної підзони Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Ващенко Володимир Ва-
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сильович ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони" [та ін.]. — 
Дніпропетровськ, 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (43 назви). — 
100 пр. — [2013-2933 А] УДК 631.527:633.16"321"](292.486:477) 

10697. Коник Г. С. Успадкування ознак продуктивності, розробка методів се-

лекції та створення сортів багаторічних трав для зони Карпат : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Коник 

Григорій Станіславович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т земле-

робства НААН", [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — К., 2013. — 43 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 37—41 (39 назв). — 120 пр. — [2013-1662 А] 

 УДК 631.527.8:633.21 

10698. Кочмарський В. С. Створення вихідного матеріалу та сортів пшениці 

м'якої озимої на підвищену адаптивність для Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Кочмарський Валентин Сергійович ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. 

госп-ва степ. зони" [та ін.]. — Дніпропетровськ, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—34 (41 назва). — 100 пр. — [2013-3198 А] 

 УДК 631.527:633.11"324"](292.485:477) 

10699. Ткаліч Ю. І. Агротехнічні і біологічні заходи підвищення врожайності 

та контролювання забур'яненості кукурудзи, соняшнику, пшениці озимої в Північно-

му Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

06.01.01 "Заг. землеробство" / Ткаліч Юрій Ігорович ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Дніпропетров. держ. аграр. ун-т, [Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва 

степ. зони Нац. акад. аграр. наук України"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (64 назви). — 150 пр. — [2013-2499 А] 

 УДК 633:631.54 

На ступінь кандидата 

10700. Базілєва Ю. С. Травмування насіння гібридів кукурудзи та методи його 

запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 

"Селекція і насінництво" / Базілєва Юлія Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони". — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0016 А] 

 УДК 633.15:631.531.02 

10701. Баштан Н. О. Особливості генофонду овочевих коренеплідних культур 

на морфологічному та молекулярно-генетичному рівні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Баштан 

Наталя Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштан-

ництва. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — 

[2013-3050 А] УДК 635.1:631.527 

10702. Бойко І. І. Посівні якості та продуктивні властивості насіння залежно 

від його розмірів біологічних форм цукрових буряків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Бойко Іри-

на Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — К., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0046 А] 

 УДК 633.63:631.531 

10703. Бритвін В. В. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго цукро-

вого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Се-

лекція і насінництво" / Бритвін Віктор Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, 
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Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони", [Нац. ун-т біоресурсів і природокори-

стування України]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 130 пр. — [2013-3076 А] УДК 633.174:631.527 

10704. Віценя Т. І. Біотехнологічні основи створення, збереження та розмно-

ження часнику (Allium sativum L.) для селекції та насінництва : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Віце-

ня Тамара Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштан-

ництва. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-1981 А] УДК 635.262:631.527:631.531 

10705. Гурін М. В. Високопектинові форми томата для селекції сортів і 

гібридів F1 з плодами, придатними до цільноплідного консервування і переробки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 

насінництво" / Гурін Максим Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

овочівництва і баштанництва. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-1990 А] УДК 635.64:631.527 

10706. Заверталюк О. В. Формування врожайності кукурудзи цукрової та роз-

лусної залежно від строків сівби і прийомів контролювання бур'янів у Північному 

Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.06 "Овочівництво" / Заверталюк Олександр Володимирович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2002 А] 

 УДК 631.53.04+632.954]:633.15(292.486:477) 

10707. Ільїнський Ю. М. Вплив основного обробітку і удобрення на родю-

чість дерново-підзолистого супіщаного ґрунту та продуктивність хмелю в умовах 

Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 

"Заг. землеробство" / Ільїнський Юрій Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Ін-т сіл. госп-ва Полісся]. — К., 2013. 

— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1338 А] 

 УДК 631.51:631.8:633.791](477.41/.42) 

10708. Кирюхіна Н. О. Створення комбінаційно-здатних екологічно стійких 

джерел для селекції гібридів F1 виду Raphanus sativus L. на основі сортів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насін-

ництво" / Кирюхіна Наталія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

овочівництва і баштанництва. — Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-2158 А] УДК 631.527:635.152 

10709. Кмець І. Л. Біологічні і функціональні особливості волосків конопель 

та їх використання в селекції культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Кмець Ірина Леонідівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Ін-т 

сіл. госп-ва Північ. Сходу]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1342 А] УДК 631.527:633.522 

10710. Кропивницький Р. Б. Вплив способів основного обробітку ґрунту та 

елементів біологізації на продуктивність картоплі в умовах Правобережного Полісся 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 

"Заг. землеробство" / Кропивницький Руслан Борисович ; Кабінет Міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т 

М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2170 А] УДК 631.51:633.491](477.41/.42) 
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10711. Крутько Р. В. Моніторинг вихідного матеріалу для селекції основних 

овочевих видів рослин родини Пасльонових : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Крутько Роман Васильо-

вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2013. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2013-3204 А] 

 УДК 631.527:582.926.2 

10712. Кульбіцький В. Л. Еколого-біологічні особливості інтродукованих 

видів роду катальпа (Catalpa Scop.) в Правобережному Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та 

фітомеліорація" / Кульбіцький Володимир Леонідович ; Кабінет Міністрів України, 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Уман. нац. ун-т садівництва 

М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0289 А] 

 УДК 582.916.31:631.547](477.4) 

10713. Леньшин О. Г. Продуктивність короткоротаційних сівозмін залежно 

від насичення зерновими та просапними культурами в умовах Правобережного Лісо-

степу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. 

землеробство" / Леньшин Олександр Григорович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН" [та ін]. — Чабани (Київ. обл.), 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0305 А] УДК 

631.524:633.1 

10714. Леонова К. П. Генетично-адаптивні особливості морфологічних і гос-

подарсько-цінних ознак у гетерозисній селекції моркви : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Леонова 

Катерина Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштан-

ництва, [Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків Нац. акад. аграр. наук України]. — Х., 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2957 А] 

 УДК 631.527:635.13 

10715. Махно Ю. О. Ідентифікація селекційного та колекційного матеріалу 

льону олійного з використанням електрофорезу запасних білків насіння : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насін-

ництво" / Махно Юлія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. 

госп-ва степ. зони", [Ін-т олійних культур]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0336 А] 

 УДК 631.527:633.521 

10716. Митенко І. М. Адаптивний потенціал генофонду для селекції буряку 

столового : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 

"Селекція і насінництво" / Митенко Інна Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук Ук-

раїни, Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (18 назв). — 120 пр. — [2013-3248 А] УДК 635.11:631.52/.53 

10717. Павлов О. С. Вплив систем землеробства на родючість ґрунту і про-

дуктивність ланки польової сівозміни в Правобережному Лісостепу України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробст-

во" / Павлов Олександр Сергійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресур-

сів і природокористування України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3280 А] УДК 631.583:631.452](477.4) 

10718. Панасюк О. В. Продуктивність та стійкість проти основних хвороб 

вихідного селекційного матеріалу картоплі в умовах Західного Лісостепу України : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 

насінництво" / Панасюк Олександр Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т землеробства", [Львів. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — К., 2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-1623 А] УДК 631.52:635.21](292.485:477.8) 

10719. Підлубенко І. М. Особливості формування селекційного і насінниць-

кого потенціалу петрушки (Petrosellinum crispum (Mill) Nym L.) і пастернаку (Pasti-

naca sativa L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.05 "Селекція і насінництво" / Підлубенко Ірина Михайлівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2903 А] 

 УДК 631.527+631.53.02]:635.14 

10720. Сілецька О. В. Агрономічна оцінка посіву старовікової люцерни, 

поліпшення її стану за рахунок добрив та насіву кормовими культурами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 

Сілецька Оксана Володимирівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2013. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0500 А] УДК 631.51:633.31 

10721. Соколов Ю. В. Розробка елементів технології вирощування рису за 

контурною системою рисосіяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Соколов Юрій Володимирович ; М-во аг-

рар. політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аг-

рар. ун-т", [Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України 

"Крим. агротехнол. ун-т"]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(6 назв). — 100 пр. — [2013-3789 А] УДК 633.18:631.5 

10722. Усенко С. М. Знезаражуюча обробка зерна в електротехнологічному 

комплексі під дією електричного поля високої напруженості : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Усенко Сергій Миколайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоре-

сурсів і природокористування України. — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—

21 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3379 А] УДК 631.53.027.33 

10723. Хорсун І. А. Створення вихідного матеріалу для селекції сортів сої з 

підвищеним вмістом білка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Хорсун Інна Анатоліївна ; Нац. акад. аг-

рар. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Миколаїв. нац. аг-

рар. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1834 А] УДК 631.527:633.34 

10724. Шейдик К. А. Селекційна цінність генофонду тютюну за насіннєвою 

продуктивністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.05 "Селекція і насінництво" / Шейдик Кароліна Артурівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону 

НААНУ]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2013-0616 А] УДК 631.527:633.71 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

10725. Балихіна Г. А. Науково-технологічне обґрунтування водокористування 

на системах Північно-Кримського каналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Балихіна Ганна Андріївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т вод. пробл. і меліорації. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-1288 А] 

 УДК 631.67:626.82](477.75-17:282.5 

10726. Вердиш М. В. Організаційно-економічний механізм екологізації сіль-

ськогосподарського водокористування в зоні зрошення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Вердиш Михайло Валерійович ; Міжнар. ун-т 

бізнесу і права, [Херсон. держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 

100 пр. — [2013-1298 А] УДК 631.6.02 

10727. Воропай Г. В. Ресурсоощадливі режими зволоження меліорованих 

ґрунтів гумідної зони : (на прикл. вирощування багаторіч. трав) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Воропай 

Галина Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. пробл. і меліорації. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1302 А]

 УДК 631.67:626.82 

10728. Козленко Є. В. Вплив умов формування якості поливної води на еколо-

го-агромеліоративний стан ґрунтів Інгулецького зрошувального масиву : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 

Козленко Євгеній Володимирович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т землеробства Нац. акад. 

аграр. наук України]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(34 назви). — 100 пр. — [2013-0930 А] УДК 631.6.03:631.95 

10729. Коломієць С. С. Обґрунтування екологічно стійких агроландшафтів у 

басейнах малих річок Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Коломієць Сергій Степанович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. пробл. і меліорації. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1349 А]

 УДК 631.6.02(282.247:292.485:477) 

10730. Малярчук В. М. Ефективність зрошення та основного обробітку ґрунту 

при вирощуванні соняшнику на півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Малярчук Володимир 

Миколайович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. 

закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. землеробства Нац. акад. аграр. наук 

України]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-0907 А] УДК 631.67+631.51]:633.854.78(477.7) 

10731. Наумов А. О. Продуктивність моркви за різних способів і режимів 

мікрозрошення та доз мінерального живлення на супіщаних ґрунтах півдня України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. 

меліорації" / Наумов Анатолій Олексійович ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. землеробст-

ва Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0377 А] УДК 631.67:635.13](477.7) 

10732. Павелківська О. Є. Обґрунтування режимів краплинного зрошення 

молодих виноградників столових сортів в умовах Південного Степу України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліо-
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рації" / Павелківська Ольга Євгенівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. 

пробл. і меліорації. — К., 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. 

— [2013-2042 А] УДК 631.674.6:634.8](251.1-13:477) 

10733. Рябініна Н. П. Продуктивність розсадних томатів за краплинного зро-

шення залежно від способу і глибини основного обробітку ґрунту та фону живлення 

на півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.02 "С.-г. меліорації" / Рябініна Наталія Павлівна ; М-во аграр. політики та про-

довольства України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. 

землеробства, Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 110 пр. — [2013-0475 А] 

 УДК 635.64:631.674.6](477.7) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

10734. Балюх О. В. Екотоксикологічний моніторинг пестицидів в агроценозах 

бобових культур в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Балюх Олеся Володимирівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. — К., 2013. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 130 пр. — [2013-1003 А] УДК 631.95:632.95 

10735. Губін О. І. Нематодні хвороби квітково-декоративних рослин закритого 

ґрунту ботанічних садів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Губін Олександр Ігорович ; Кабінет Мініст-

рів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т захисту 

рослин НААН України]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-3115 А] УДК 632.6:631.467](477) 

10736. Журавська І. А. Альтернаріоз картоплі, прогнозування та обмеження 

його розвитку в умовах Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Журавська Інна Анатоліївна ; Ка-

бінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Жи-

томир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-2145 А] 

 УДК 635.21:632.9](477.41/.42) 

10737. Касьянов А. М. Шкідники ріпаку та заходи обмеження їх чисельності в 

Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Касьянов Анатолій Миколайович ; Ка-

бінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т 

захисту рослин НААН України]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2013-0215 А] УДК 632.7:633.854.79](292.485:477) 

10738. Михальська Л. М. Фізіологічні особливості взаємодії елементів жив-

лення та гербіцидів у посівах високопродуктивних сортів озимої пшениці : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / 

Михальська Людмила Миколаївна ; Ін-т фізіології рослин і генетики, НАН України. 

— К., 2013. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2013-1164 А]

 УДК 631.811+632.954]:633.11"324" 

10739. Ременюк С. О. Біологічні особливості і розробка заходів контролюван-

ня ваточника сирійського в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Ременюк 

Світлана Олександрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і приро-
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докористування України, [Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків НААН України]. — 

К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2013-1239 А] УДК 632.51(292.485-196.6:477) 

10740. Черв'якова Л. М. Екотоксикологічне обґрунтування протруєння насін-

ня цукрових буряків як раціонального прийому захисту від шкідників та хвороб : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Черв'якова Лариса Миколаївна ; Ін-т захисту рослин, Нац. акад. аграр. наук України. 

— К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0590 А]

 УДК 631.95:632.95:633.63 

10741. Шпирка О. М. Оптимізація контролю забур'яненості посівів ланки зер-

но-просапної сівозміни в умовах екологізації землеробства Правобережного Лісо-

степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 

"Гербологія" / Шпирка Олександр Миколайович ; Кабінет Міністрів України, Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3671 А] УДК 632.51:631.95 

633 Рільництво. Польові культури та їхнє виробництво 

На ступінь доктора 

10742. Аверчев О. В. Агроекологічне обґрунтування адаптивних технологій 

вирощування круп'яних культур на півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Аверчев Олександр Воло-

димирович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. закл. 

"Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2013. — 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 30—39. 

— 110 пр. — [2013-3722 А] УДК 633.11:631.5](477.7) 

10743. Мельник А. В. Агробіологічні основи формування врожаю соняшнику 

та ріпаку ярого в Лівобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Мельник Андрій Васильо-

вич ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-

раїни, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 

2013. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (55 назв). — 150 пр. — [2013-0345 А]

 УДК 633.854.78(477.5) 

10744. Шевчук О. М. Флористична диференціація пасовищних екосистем як 

основа їх збереження та відтворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Шевчук Оксана Михайлівна ; НАН України, 

Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Донец. ботан. сад]. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2013-3664 А] УДК 633.2/.3 

На ступінь кандидата 

10745. Бурко Л. М. Продуктивність буряків кормових залежно від елементів 

технології вирощування в північній частині Правобережного Лісостепу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 

луківництво" / Бурко Леся Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т землеробства НААН", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. 

— [2013-1011 А] УДК 631.5:633.416 

10746. Гаврик С. С. Продуктивність сіяного злакового травостою залежно від 

доз добрив і режимів використання на сірих лісових ґрунтах Лісостепу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 
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луківництво" / Гаврик Сергій Станіславович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т землеробства НААН". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1016 А] УДК 633.2:631.8 

10747. Глупак З. І. Удосконалення технології вирощування скоростиглої сої 

для умов північно-східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Глупак Зоя Іва-

нівна ; Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України, [Сум. 

нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1130 А] 

 УДК 633.34:631.52](292.485-12:477) 

10748. Гонтарук В. Т. Агротехнічні заходи підвищення продуктивності мате-

ринських ліній соняшника на ділянках гібридизації в умовах півдня України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинницт-

во" / Гонтарук Віктор Танасійович ; М-во аграр. політика та продовольства України, 

Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0109 А] 

 УДК 633.854.78:631.53.01 

10749. Гуреля В. В. Агроекологічні особливості інтродукованих рослин в зоні 

радіоактивного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Гуреля Віталій Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук Ук-

раїни, Ін-т агроекології і природокористування, [Ін-т сіл. госп.-ва Полісся НААН]. — 

К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16. — 100 пр. — [2013-2613 А] 

 УДК 633.2:631.95 

10750. Іскра В. І. Формування продуктивності люцерно-злакових травостоїв 

залежно від способу сівби та удобрення у північній частині Лісостепу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 

луківництво" / Іскра Валентина Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т землеробства НААН", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України Кабінету Міністрів України]. — Чабани (Київ. обл.), 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0204 А] 

 УДК 633.2/.31:[631.543+631.8 

10751. Колінько Я. Т. Технологічні прийоми застосування комплексних рід-

ких добрив при вирощуванні кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Колінько Яна Тарасівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, ДУ "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони". — Дніпропетровськ, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2016 А]

 УДК 633.15:631.8 

10752. Лазарчук Л. А. Продуктивність картоплі залежно від насичення сіво-

змін культурою на дерново-підзолистих ґрунтах Полісся України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Лазарчук 

Людмила Анатоліївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Ін-т картоплярства Нац. акад. аграр. наук]. — К., 2013. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-2176 А] 

 УДК 633.491:631.582](477.41/.42) 

10753. Лень О. І. Формування врожайності ячменю ярого залежно від удоб-

рення і засобів захисту рослин у Лівобережному Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Лень Олек-

сандр Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 
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НААН", [Полтав. ін-т агропром. вир-ва ім. М. І. Вавилова]. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1222 А] 

 УДК 633.16"321":631.8](292.485-196.6:477) 

10754. Марцінко Т. І. Продуктивність лядвенцево-злакових травосумішей за-

лежно від елементів технології вирощування в Передкарпатті : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луків-

ництво" / Марцінко Тарас Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 

"Ін-т землеробства НААН", [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — К., 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1614 А] 

 УДК 633.2.031:631.816](292.452) 

10755. Орловська Г. М. Моніторинг, біологічні властивості вірусів та про-

філактика вірусних інфекцій соняшнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Орловська Галина Михайлівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). 

— 100 пр. — [2013-1673 А] УДК 578.85/.86:633.854.78 

10756. Панфілова А. В. Продуктивність ячменю ярого залежно від способів 

основного обробітку ґрунту, удобрення та біопрепаратів в умовах півдня України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-

ництво" / Панфілова Антоніна Вікторівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Держ. вищ. навч. закл. "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Миколаїв. нац. аграр. 

ун-т]. — Херсон, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2013-3765 А] УДК 633.16:631.559 

10757. Сидоренко А. В. Урожайність і якість зерна сортів озимої пшениці за-

лежно від норм висіву та забезпечення азотом : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Сидоренко Андрій Володи-

мирович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. закл. 

"Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-2313 А] УДК 633.11:631.559 

10758. Сухова Г. І. Продуктивність сочевиці залежно від елементів технології 

вирощування в умовах Східного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Сухова Галина Іванівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків, [Харків. нац. 

аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(5 назв). — 100 пр. — [2013-1266 А] УДК 631.15:633.35](477.52) 

10759. Терлецька М. І. Продуктивність травосумішей залежно від їхнього 

складу та удобрення за багатоукісного використання в Західному Лісостепу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовироб-

ництво і луківництво" / Терлецька Марія Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — К., 

2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1082 А]

 УДК 633.2.031 

10760. Халін С. Ф. Технологічні прийоми підвищення продуктивності сіно-

жатей на схилових землях Лівобережного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Халін 

Сергій Федосійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т земле-

робства НААН", [Ін-т тваринництва НААН]. — К., 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (26 назв). — 100 пр. — [2013-1096 А] 

 УДК 633.2.031(477.5) 
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634 Садівництво загалом. Плодівництво 

На ступінь доктора 

10761. Шевчук Л. М. Наукові основи формування споживчого комплексу 

плодів ягідних культур в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Шевчук Людмила Миколаївна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т садівництва. — К., 2013. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—35 (40 назв). — 135 пр. — [2013-1438 А] УДК 634.7.076(477) 

На ступінь кандидата 

10762. Байбєрова С. С. Придатність плодів сортів яблунь до зберігання за пе-

редзбиральної обробки антиоксидантами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів рослинництва" / Бай-

бєрова Світлана Сергіївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики та 

продовольства України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-3049 А] УДК 634.11:631.563 

10763. Гончарук Ю. Д. Екологічна стійкість та продуктивність імунних до 

парші сортів яблуні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.07 "Плодівництво" / Гончарук Юлія Дмитрівна ; Нац. акад. аграр. наук Ук-

раїни, Ін-т садівництва. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 120 пр. — [2013-1500 А] УДК 634.11:632.938 

10764. Котоловець З. В. Ампелографічна і агробіологічна характеристика 

сортів винограду західноєвропейської еколого-географічної групи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Котоло-

вець Зінаїда Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. ін-т винограду і вина 

"Магарач". — Ялта (Автоном. Республіка Крим), 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2013-2022 А] УДК 634.84/.86.05 

10765. Мазуркевич О. О. Розробка технологічних заходів вирощування суниці 

в плівкових теплицях в Криму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Мазуркевич Олександр Олександрович ; 

Півд. філ. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Крим. агротехнол. 

ун-т". — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 

— [2013-1365 А] УДК 634.75:631.234](477.75) 

10766. Рибалко Є. О. Оптимізація розміщення виноградних насаджень столо-

вих сортів на підставі агроекологічної оцінки території в Бахчисарайському районі 

АР Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 

"Виноградарство" / Рибалко Євген Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. ін-т винограду і вина "Магарач". — Ялта (Автоном. Республіка Крим), 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2058 А] 

 УДК 634.8:631.543](477.75) 

635 Овочівництво і декоративне садівництво 

На ступінь доктора 

10767. Ільчук Р. В. Наукові основи підвищення продуктивності та якості кар-

топлі в умовах Західного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Ільчук Роман Васильович ; Нац. 



   

 
391 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Ін-т сіл. 

госп-ва Карпат. регіону]. — Чабани (Київ. обл.), 2013. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 41—45 (41 назва). — 120 пр. — [2013-0692 А] УДК 631.5:635.21 

На ступінь кандидата 

10768. Барзо І. Т. Продуктивність нуту залежно від технології вирощування в 

Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Барзо Ірина Тимофіївна ; Кабінет 

Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 50 пр. — 

[2013-1125 А] УДК 635.657:631.5](292.485:477.4) 

10769. Безвіконний П. В. Оптимізація елементів технології вирощування ко-

ренеплодів буряків столових в умовах західного Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Безвікон-

ний Петро Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштан-

ництва, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 

— [2013-3412 А] УДК 635.11:631.5](292.485:477) 

10770. Власюк Г. О. Продуктивність гібридів огірка корнішонного типу пло-

доношення залежно від елементів технології вирощування : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Власюк Галина 

Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, 

[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. 

— Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 130 пр. — [2013-1648 А]

 УДК 635.63:631.527.5 

10771. Сидорка В. О. Еколого-адаптивні прийоми вирощування овочевих 

культур у спеціалізованій сівозміні північного Степу України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Сидорка Вік-

тор Олександрович ; Ін-т овочівництва і баштанництва Нац. акад. аграр. наук. — Х., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 120 пр. — [2013-1714 А] УДК 

635:631.582 

10772. Черниченко М. І. Продуктивність мінібульб картоплі за різних ре-

жимів та способів зрошення на півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Черниченко Михайло Ігоре-

вич ; М-во аграр. політики та продовольства України, Держ. вищ. навч. закл. "Хер-

сон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошуваного землеробства Нац. акад. аграр. наук 

України]. — Херсон, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-1101 А] УДК 635.21:631.8 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь доктора 

10773. Остапенко В. І. Теоретичне обґрунтування та розробка методів оцінки 

племінних і продуктивних якостей птиці сучасного генофонду : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тва-

рин" / Остапенко Володимир Іванович ; М-во аграр. політики та продовольства Ук-

раїни, Херсон. держ. аграр. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Херсон, 2013. — 40, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39 (24 назви). — 100 пр. — [2013-3278 А]

 УДК 636.5.082 
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10774. Полупан Ю. П. Онтогенетичні та селекційні закономірності формуван-

ня господарськи корисних ознак молочної худоби : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Полупан 

Юрій Павлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. 

— Чубинське (Київ. обл.), 2013. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 34—38 (61 назва). — 100 пр. — [2013-3581 А] УДК 636.2.034.082 

10775. Церенюк О. М. Теоретичне обґрунтування та практична реалізація ме-

тодів підвищення генетичного потенціалу продуктивності свиней за полігенно-обу-

мовленими ознаками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Церенюк Олександр Миколайович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. — Х., 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (59 назв). — 100 пр. — [2013-3396 А] УДК 636.4.082 

На ступінь кандидата 

10776. Адміна Н. Г. Вплив показників екстер'єру на комплекс селекційних 

ознак корів української чорно-рябої молочної породи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 

Адміна Наталія Григорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. — 

Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-

3041 А] 

 УДК 636.2.08 

10777. Братушка Р. В. Вплив генетичних і паратипових факторів на фор-

мування селекційних ознак тварин сумського внутрішньопородного типу української 

чорно-рябої молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Братушка Руслан Вале-

рійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин. — 

Чубинське (Київ. обл.), 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-3423 А] УДК 636.27.082(477) 

10778. Головатюк А. А. Удосконалення технологічних прийомів підготовки 

кормів до згодовування ремонтним телицям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Голо-

ватюк Анатолій Анатолійович ; М-во аграр. політики та продовольства України, 

ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2013. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-2851 А] 

 УДК 636.2.085 

10779. Іляшенко Г. Д. Формування господарськи корисних ознак українських 

червоної та чорно-рябої молочних порід в степовій зоні України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тва-

рин" / Іляшенко Галина Дмитрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і 

генетики тварин. — Чубинське (Київ. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2013-3490 А] УДК 636.22/.28.082.26 

10780. Каратєєва О. І. Вплив інтенсивності формування корів різних порід в 

їх ранньому постнатальному онтогенезі на продуктивність : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 

Каратєєва Олена Іванівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Мико-

лаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(16 назв). — 100 пр. — [2013-2618 А] УДК 636.2.082 

10781. Кобернюк В. В. Динаміка генеалогічної структури і продуктивності чо-

рно-рябої худоби в поліській зоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Кобернюк Віра 

Василівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Жи-

томир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2805 А] 
 УДК 636.2.082(477.41/.42) 

10782. Лобко В. В. Гігієнічна оцінка впливу пребіотика Біо-актив на природну 

резистентність і продуктивність кролів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Лобко Вадим 
Вікторович ; Харків. держ. зоовет. акад., [Білоцерків. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — Х., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2238 А] УДК 636.92.087.7 

10783. Мороз І. А. Формування вовнової та м'ясної продуктивності баранців 
таврійського типу асканійської тонкорунної породи в ранньому онтогенезі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та се-

лекція тварин" / Мороз Інна Анатоліївна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, ДВНЗ "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, 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2902 А]

 УДК 636.32/.38.08 

10784. Подолян Ю. М. Ефективність використання корму, обмін речовин та 

якість продукції у птиці при згодовуванні кормової добавки "Ентеро-актив" : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин 

і технологія кормів" / Подолян Юлія Миколаївна ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Харків. держ. зоовет. акад., [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Х., 2013. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (27 назв). — 100 пр. — [2013-1063 А] 

 УДК 636.5.087 
10785. Ракитянський В. М. Енергетичні процеси та показники вуглеводно-

жирового обміну у голштинської худоби в умовах Степу України під впливом біо-

логічно активних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини та тварин" / Ракитянський Віталій Миколайо-
вич ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини 

та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Дніпропетров. держ. аграр. ун-т М-ва держ. 

аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1633 А] УДК 636.234.087.7 
10786. Ткачук В. І. Комплексне використання природних мінералів і синтезо-

ваних сорбентів в годівлі свиноматок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Ткачук Вік-

тор Іванович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, 

[Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 
Львів, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-2913 А] 

 УДК 636.4.084 

10787. Фігурська Л. В. Удосконалення технології виробництва комбікормів 

для форелі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.02 
"Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / 

Фігурська Людмила Володимирівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (28 назв). — 100 пр. — [2013-1191 А]

 УДК 639.3.043:639.211 

10788. Хватова М. А. Ефективність різних поліалельних методів визначення 

комбінаційної здатності у свинарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Хватова Марина Ана-

толіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. — Х., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3390 А] 

 УДК 636.4.082.26 

10789. Чернявський О. О. Продуктивність, перетравність корму та якість м'я-

са свиней за згодовування протекто-активу у комплексі з мацеразою : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і техно-

логія кормів" / Чернявський Олександр Олександрович ; М-во аграр. політики та 

пролдовольства України, Харків. держ. зоовет. акад., [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — 

Х., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1434 А]

 УДК 636.4.087.8 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

10790. Касяненко О. І. Теоретичне та експериментальне обґрунтування систе-

ми контролю кампілобактеріозу курей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та 

імунологія" / Касяненко Оксана Іванівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Сум. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. 

політики та продовольства України]. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—37. — 100 пр. — [2013-2576 А] УДК 636.52/.58.09:579.62 

10791. Кушнір І. М. Фармакотоксикологічна оцінка ветеринарних препаратів 

за показниками біологічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Кушнір Ігор Ми-

хайлович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. ме-

дицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Держ. н.-д. контрол. ін-т вет. пре-

паратів та корм. добавок]. — Львів, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 

(53 назви). — 100 пр. — [2013-0296 А] УДК 636.09:515.9 

10792. Сосницький О. І. Пульмональний пастерельоз телят і поросят : (діаг-

ностика, особливості інфекц. процесу, розробка інактив. емульсинвакцини) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікро-

біологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Сосницький Олександр Іва-

нович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. 

медицини", [Луган. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. 

— Х., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—37 (72 назви). — 100 пр. — [2013-

3611 А] УДК 636.2+636.4]"464".09:616.24-022.1 

10793. Тибінка А. М. Структура, васкуляризація та іннервація кишечнику у 

курей з різною типологією автономних впливів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / 

Тибінка Андрій Михайлович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. — 

38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (34 назви). — 100 пр. — [2013-1083 А] 

 УДК 636.52/.58.09:616.34 

10794. Яремчук О. С. Теоретичні аспекти застосування біотехнологій утилі-

зації відходів тваринницьких підприємств в умовах закритої зооекосистеми : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та 

вет. санітарія" / Яремчук Олександр Степанович ; М-во аграр. політики та продо-
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вольства України, Харків. держ. зоовет. акад., [Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-

тування України Кабінету Міністрів України]. — Х., 2013. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—39. — 100 пр. — [2013-1477 А] УДК 628.47:636.09 

На ступінь кандидата 

10795. Андріящук В. О. Імунобіологічна перебудова в організмі тварин, щеп-

лених проти некробактеріозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імуно-

логія" / Андріящук Валентина Олександрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Ін-т вет. медицини Нац. акад. аграр. 

наук України]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 

100 пр. — [2013-0722 А] УДК 636.09:616.98-022.1-036 

10796. Антонюк А. А. Епізоотологічні особливості, удосконалення діагнос-

тики та профілактики герпесвірусних інфекцій першого та другого типів у коней : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 

мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Антонюк Анатолій 

Анатолійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-0842 А] УДК 636.1.09:616.523-002.6 

10797. Бісюк І. Ю. Епізоотологічний моніторинг та удосконалення заходів 

специфічної профілактики високопатогенного грипу птиці H5N1 : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоото-

логія, інфекц. хвороби та імунологія" / Бісюк Іван Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 2013. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0041 А] 

 УДК 636.5.09:578.832]-084 

10798. Бублик О. О. Удосконалення методів культивування збудників міко-

плазмозу свиней та розробка засобів специфічної профілактики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізо-

отологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Бублик Оксана Олександрівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Пол-

тав. держ. аграр. акад. М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Х., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0651 А] 

 УДК 636.4.09:616.98 

10799. Галка І. В. Фузобактеріоз великої рогатої худоби : (біол. властивості 

збудника та розробка методу лаборатор. діагностики) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 

інфекц. хвороби та імунологія" / Галка Ігор Васильович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Ін-т вет. медици-

ни Нац. акад. аграр. наук України]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3445 А] УДК 636.2.09:579.842]-07 

10800. Журба В. І. Науково-експериментальне обґрунтування ефективності за-

стосування стовбурових клітин для відновлення патологічно зміненого суглобового 

хряща у тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Журба Віталіна Ігорівна ; 

Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2570 А]

 УДК 636.09:616.71-018.3:611.018.46 
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10801. Захарченко В. А. Затримання посліду у корів : (етіологія, патогенез, 

лікування та профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Захарченко Віталій Анатолійович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2673 А] УДК 636.2.09:618.56 

10802. Іванова-Сальнікова В. Г. Санітарно-гігієнічне обґрунтування викорис-

тання імуностимулятора селіран при вирощуванні молодняку свиней : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. 

санітарія" / Іванова-Сальнікова Валентина Григорівна ; М-во аграр. політики та про-

довольства України, Харків. держ. зоовет. акад. — Х., 2013. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2151 А] УДК 636.4.09 

10803. Левчук О. К. Морфологічні особливості трахеї та легенів курей, виро-

щених в умовах радіоактивного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Лев-

чук Ольга Костянтинівна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. 

держ. зоовет. акад., [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2178 А] 

 УДК 636.52/.58.09:616.007.7:614.876 

10804. Леськів Х. Я. Фармакологічна корекція антиоксидантної та імунної си-

стеми інтактних свиней і при хронічному нітратно-нітритному токсикозі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та 

токсикологія" / Леськів Христина Ярославівна ; М-во аграр. політики та продовольства 

України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2581 А]

 УДК 636.4.09:615.9.03 

10805. Малакєєв А. С. Вакцина інактивована проти інфекційного ринотрахеї-

ту великої рогатої худоби для внутрішньошкірного застосування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізо-

отологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Малакєєв Андрій Сергійович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Х., 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-3542 А] УДК 

636.09:616.98:615.371 

10806. Мачуський О. В. Удосконалення вакцин проти сибірки тварин та ме-

тодів контролю їх якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 

Мачуський Олександр Вікторович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів 

і природокористування України, [Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнол. і штамів 

мікроорганізмів Держ. вет. та фітосан. служби України]. — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2628 А] 

 УДК 636.09:615.371 

10807. Плахотнюк К. В. Метаболічний синдром при гіпертермії качок і його 

корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 

"Діагностика і терапія тварин" / Плахотнюк Катерина Вячеславівна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України]. — Біла Церк-

ва (Київ. обл.), 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-1700 А] УДК 636.598.09:612.57 
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10808. Самара Ф. М. Морфофункціональне обґрунтування використання елект-

роактивованої води для профілактики специфічних обмінних хвороб бройлерів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, 

онкологія і морфологія тварин" / Самара Фірас Махмуд ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Харків. держ. зоовет. акад. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2496 А] 

 УДК 636.52/.58.09:616-074 

10809. Сачук Р. М. Ветеринарна профілактика в племінній фермі з виро-

щування кролів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Сачук Роман Миколайович ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-2555 А] УДК 636.92.09 

10810. Сергєєва О. В. Морфофункціональні особливості яєчників та матки те-

лиць чорно-рябої породи у промислово забруднених регіонах Донбасу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і 

морфологія тварин" / Сергєєва Ольга Володимирівна ; М-во аграр. політики та про-

довольства України, Харків. держ. зоовет. акад., [Луган. нац. аграр. ун-т]. — Х., 

2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2497 А] 

 УДК 636.2.09:618.11/.14 

10811. Синенко С. В. Фармакологічна дія гомеопатичних препаратів у до-

слідах на інтактних і хворих на катаральний гастроентерит поросятах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та 

токсикологія" / Синенко Світлана Володимирівна ; М-во аграр. політики та продо-

вольства України, Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-

кого, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2013-0497 А] УДК 636.4.09:616.3-002-084 

10812. Суботенко Т. О. Токсоплазмоз собак : (поширення, діагностика, заходи 

боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 

"Паразитологія" / Суботенко Тетяна Олександрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 18 с. : табл. — Біб-

ліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 130 пр. — [2013-3793 А] 

 УДК 636.7.09:616.993.19-07-08 

10813. Тітов Д. В. Патоморфологічні зміни в плодів великої рогатої худоби 

при інфекційному ринотрахеїті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Тітов Дмитро 

Валерійович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2013-1085 А]

 УДК 636.2.09:618.3 

10814. Троянчук О. В. Морфологічні особливості стравоходу, шлунку і два-

надцятипалої кишки курей, вирощених в умовах радіоактивного забруднення : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, он-

кологія і морфологія тварин" / Троянчук Ольга Василівна ; М-во аграр. політики та 

продовольства України, Харків. держ. зоовет. акад., [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. 

— Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-2341 А] УДК 636.52/.58.09:612.3 

10815. Фесенко І. А. Морфофункціональні особливості підшлункової залози 

гусей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Па-
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тологія, онкологія і морфологія тварин" / Фесенко Ірина Анатоліївна ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Харків. держ. зоовет. акад. — Х., 2013. — 24 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2013-2352 А] 
 УДК 636.598.09:616.37 
10816. Шерстюк О. В. Електромагнітні технології підвищення імунітету тва-

рин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. 
та мед. прилади і системи" / Шерстюк Олександр Валерійович ; Харків. нац. техн. 
ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0618 А] УДК 681.587.78:[636.4.09:612.017] 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

На ступінь доктора 

10817. Гербер Ю. Б. Обґрунтування технічних засобів в системі СР-технології 
виробництва молочних продуктів в умовах агропромислових підприємств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 
механізації с.-г. вир-ва" / Гербер Юрій Борисович ; Кабінет Міністрів України, Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2013. — 47 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 41—44 (41 назва). — 100 пр. — [2013-0095 А] УДК 637.1.02 

10818. Пасічний В. М. Теорія варіаційного моделювання якості м'ясних та 
м'ясомістких продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Пасічний Василь 
Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 34—41 (94 назви). — 150 пр. — [2013-1624 А] УДК 637.5.04/.07 

На ступінь кандидата 

10819. Будник Н. В. Удосконалення технології варених ковбас з кістковою па-
стою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 
"Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Будник Ніна Ва-
силівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (23 назви). — 130 пр. — [2013-0061 А] УДК 637.523 

10820. Вашека О. М. Технологія збагачення вершкового масла порошком із 
моркви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 
"Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Вашека Оксана Ми-
колаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 
(31 назва). — 130 пр. — [2013-3726 А] УДК 637.238.2 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство.  
Служба побуту 

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі.  
Страви. Харчування. Столовий посуд 

На ступінь кандидата 

10821. Дахов О. Г. Моделювання віброакустичних процесів у обладнанні ре-
сторанного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Дахов 
Олександр Геннадійович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського. — Донецьк, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2013-1653 А] УДК 641.546:640.432 

10822. Пільненко А. К. Удосконалення машин для нарізання гастрономічних 

продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 
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"Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Пільненко Антон Костян-

тинович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — 

Донецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 120 пр. — [2013-3296 А]

 УДК 641.512.06 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

655 Поліграфічна промисловість. Видавнича справа.  

Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь доктора 

10823. Теремко В. І. Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.05 

"Теорія та історія видавн. справи та редагування" / Теремко Василь Іванович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2013. — 38 с. — Бібліогр.: 

с. 34—36. — 100 пр. — [2013-1267 А] УДК 655.4/.5 

На ступінь кандидата 

10824. Вербовий Р. М. Композиційно-графічна модель українського молодіж-

ного журналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. кому-

нікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія видавн. справи та редагування" / Вербовий 

Руслан Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2013-0658 А] 

 УДК 655.533:655.3.066.11-053.81 

10825. Вернигора Н. М. Книговидання для дітей в Україні ХХ століття: ти-

пологія, проблематика, жанрові особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія видавн. справи та 

редагування" / Вернигора Ніна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2013-2935 А]

 УДК 655.4/.5:087.5](477)"19" 

10826. Кудряшов Г. О. Видавнича діяльність товариств "Просвіта" Лівобереж-

ної України (поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія видавн. справи та редагування" / Куд-

ряшов Гліб Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — 

К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2954 А] 

 УДК 655.58(477.5)"19" 

10827. Кулаковська В. В. Реклама книги в незалежній Україні: стан, проблеми 

та перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 

26.00.01 "Теорія й історія культури" / Кулаковська Вікторія Валеріївна ; М-во куль-

тури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2013-1353 А] УДК 655.55(477) 

10828. Сенчина К. Я. Удосконалення аркушерізальних машин шляхом за-

стосування комбінованого кулісно-важільного механізму привода ножа : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси 

полігр. вир-ва" / Сенчина Катерина Ярославівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1805 А]

 УДК 676.058.2:655.366 
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10829. Терницький С. В. Підвищення ефективності технологічного процесу в 

плоских штанцювальних пресах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Терницький Сергій Вік-

торович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-1815 А] УДК 676.84.059+655.366 

10830. Хохлова Р. А. Закономірності взаємовпливу шарів лаку і фарби у дру-

карському процесі офсетного плоского друку : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Хохлова 

Розалія Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (23 назви). — 100 пр. — [2013-2472 А] 

 УДК 655.366:667.633.26 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь доктора 

10831. Біліченко В. В. Наукові основи стратегій розвитку виробничих систем 

автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Біліченко Віктор Вікто-

рович ; Нац. транспорт. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—38 (61 назва). — 100 пр. — [2013-3061 А] УДК 656.13.078 

10832. Голубкова І. А. Теоретичні основи стратегічного розвитку круїзного 

судноплавства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Голубкова Ірина Анатоліївна ; 

НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2013. — 38 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (48 назв). — 100 пр. — [2013-0886 А] 

 УДК 656.614.2.072.44:338.48](477) 

10833. Калініченко Л. Л. Методологічні аспекти управління персоналом під-

приємств залізничного транспорту в умовах трансформаційних процесів галузі : авто-

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

п-вами" / Калініченко Людмила Леонідівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 

2013. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 100 пр. — [2013-1148 А] 

 УДК 656.2.071 

10834. Линник І. Е. Теоретичні основи прогнозування еволюції ергономічної 

системи "водій — транспортний засіб — транспортна мережа — середовище" : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.04 "Ергономіка" / 

Линник Ірина Едуардівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2013. — 41 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (35 назв). — 100 пр. — [2013-1223 А]

 УДК 656.135.073 

10835. Наумов В. С. Розвиток науково-технологічних основ експедиторського 

обслуговування на автомобільному транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Наумов Віталій Сер-

гійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—35 (55 назв). — 100 пр. — [2013-2038 А] УДК 656.96.073 

10836. Садловська І. П. Управління розвитком транспортної інфраструктури 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Садловська Ірина Петрівна ; Держ. екон.-технол. 

ун-т трансп. — К., 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—37 (65 назв). — 100 пр. — 

[2013-1707 А] УДК 656.07(477) 
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10837. Шмельова Т. Ф. Науково-методологічні основи моделювання підтрим-

ки прийняття рішень в аеронавігаційній системі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Шмельова Тетяна 

Федорівна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 

(81 назва). — 100 пр. — [2013-1460 А] УДК 656.7.086.052 

На ступінь кандидата 

10838. Висоцька Г. С. Технологічне забезпечення міжнародних залізничних 

перевезень на основі закономірностей формування вантажопотоків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Ви-

соцька Галина Сергіївна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2013-2567 А] УДК 656.222.073:339.565 

10839. Воропай В. С. Підвищення ресурсних можливостей парку вагонів-цис-

терн промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / Воропай Валерія Сергіївна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1577 А] 

 УДК 656.223.2.071.8 

10840. Гурінчук С. В. Роль журналу "Инженерное дело" в розгортанні науко-

вих досліджень з техніки залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

на Василівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3116 А] 

 УДК 001.891:656.2]:070(47+57)"19" 

10841. Єгоров О. Й. Підвищення достовірності ідентифікації рухомих одиниць 

на сортувальних станціях залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Єгоров Олег Йосипович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаря-

на. — Дніпропетровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-0166 А] УДК 656.212.5.062 

10842. Журавель В. В. Удосконалення методів оцінки прицільного регулю-

вання на сортувальних гірках з метою підвищення ефективності їх функціонування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуа-

тація та ремонт засобів трансп." / Журавель Вячеслав Вікторович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-1901 А] 

 УДК 656.212 

10843. Ковалишин В. В. Швидкісні режими руху автомобіля у гірських умо-

вах з урахуванням психофізіологічних особливостей водія : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Ковалишин 

Володимир Володимирович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Х., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-0237 А] УДК 656.13.052.47.053.2 

10844. Кузьменко А. І. Удосконалення технології обробки вагонопотоків на 

станціях стикування колій різної ширини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Кузьменко Альбіна Ігорів-

на ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропет-

ровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — 

[2013-3521 А] УДК 656.213.073.23 
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10845. Кузьменко Д. М. Удосконалення систем залізничної автоматики шля-

хом підвищення надійності їх функціональних елементів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

трансп." / Кузьменко Дмитро Михайлович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-0904 А] 
 УДК 656.25-048.78 

10846. Легкий С. А. Формування тарифів на послуги пасажирського автомо-

більного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Легкий Сергій Анатолійович ; Укр. держ. 
акад. залізн. трансп., [Харків. автомоб.-дорож. ун-т]. — Х., 2013. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2024 А] УДК 656.12.032 

10847. Макарова Т. В. Оцінювання соціально-економічної ефективності інтен-

сифікації транспортних потоків автомобілів регіону та механізм її забезпечення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. п-вами" / Макарова Тамара Володимирівна ; Нац. транспорт. ун-т. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2962 А]

 УДК 656.135.07 

10848. Моцна І. В. Шляхи підвищення ефективності роботи залізничного 
транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Моцна Ірина Володимирівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Укр. держ. акад. залізн. трансп.]. — Х., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-1865 А] 
 УДК 656.2.07(477) 

10849. Окороков А. М. Удосконалення управління транспортними вантажни-

ми комплексами в транспортних вузлах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Окороков Андрій Михай-

лович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро-
петровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2013-2262 А] УДК 656.212.7 

10850. Потапенко А. В. Розробка моделі прогнозування розвитку транспорт-

них систем з урахуванням змінності їх компонентів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Потапенко Альона 

Володимирівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1797 А] УДК 656.078 

10851. Пронін С. В. Моніторинг пасажирських перевезень для рішення задач 

розвитку транспортної інфраструктури міста та регіонів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Транспорт. системи" / Пронін Сер-

гій Вікторович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-1064 А] УДК 656.025 

10852. Родкевич О. Г. Закономірності та використання факторів ефективності 
системи перевезення небезпечних вантажів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспорт. системи" / Родкевич Оксана Григорів-

на ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2013. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—23. — 100 пр. — [2013-3591 А] УДК 656.2.073-026.87 
10853. Соколов М. Ю. Розробка методу формування вантажної програми суд-

на з використанням імітаційного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Соколов Михайло 

Юрійович ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3787 А] УДК 656.614.3:004.4 
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10854. Таранець О. І. Підвищення ефективності роботи сортувальних гірок на 

основі удосконалення методів управління розформуванням составів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 

засобів трансп." / Таранець Ольга Ігорівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 

ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2013-2331 А] УДК 656.212.5.07 

10855. Фалецька Г. І. Вибір пасажирами шляху пересування у найзначніших 

містах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 

"Транспорт. системи" / Фалецька Галина Іванівна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. 

— Х., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2013-0564 А] УДК 656.025.2 

10856. Чаркіна Т. Ю. Управління конкурентоспроможністю залізничних па-

сажирських перевезень на ринку транспортних послуг : автореф. дис. на здобуття 

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

Тетяна Юріївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 

трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Х., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1433 А] УДК 656.224.078.8 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

10857. Гненний О. М. Методологічно-прикладні основи оцінювання вартості 

майна та майнових прав підприємств : (на прикл. залізн. трансп.) : автореф. дис. на 

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

Гненний Олег Миколайович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Дніпропетров. нац. 

ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Х., 2013. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 30—35 (38 назв). — 100 пр. — [2013-3108 А] УДК 656.2:657.421.1 

10858. Гнилицька Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування 

системи економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" ; 21.04.02 "Екон. безпека 

суб'єктів госп. діяльн." / Гнилицька Лариса Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 33 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (50 назв). — 100 пр. — [2013-1019 А] 

 УДК 657:351.863 

10859. Зоріна О. А. Економічний аналіз діяльності акціонерних товариств в 

контексті сучасної теорії олігополії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Зоріна Олена Анатоліївна ; 

Житомир. держ. технол. ун-т, [Нац. акад. статистики, обліку та аудиту Держ. служби 

статистики України]. — Житомир, 2013. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—33 (59 назв). — 100 пр. — [2013-1903 А] 

 УДК 657.62:334.722.8.012.432 

10860. Корягін М. В. Теорія та методологія бухгалтерського обліку в системі 

формування вартості підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Корягін Максим Вікторо-

вич ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, 

[Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—36 (58 назв). — 100 пр. — [2013-2580 А] УДК 657.372.5 

10861. Лоханова Н. О. Облік у системі управління економічною стійкістю під-

приємств: інституціональний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Лоханова Наталія Олексіїв-

на ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—34. — 

100 пр. — [2013-0319 А] УДК 657.6 

10862. Петренко Н. І. Бухгалтерський облік і контроль руху пасивів під-

приємства: теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Петренко Наталія 

Іванівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2013. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—37 (54 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0948 А] 

 УДК 657.6 

10863. Романчук К. В. Розвиток бухгалтерського обліку активів в умовах 

трансформації інституту права власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Романчук Катерина Васи-

лівна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, 

[Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 

(56 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2299 А] УДК 657.42:347.23 

10864. Столяренко О. М. Бухгалтерський облік і контроль діяльності під-

приємства в умовах порушення принципу безперервності: теорія, методологія і прак-

тика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Столяренко Олена Миколаївна ; Держ. служба статистики Ук-

раїни, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 

2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (44 назви). — 100 пр. — [2013-3358 А]

 УДК 657:658 

10865. Шалімова Н. С. Аудит в системі соціально-економічних відносин Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Шалімова Наталія Станіславівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — К., 

2013. — 33 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 25—30 (54 назви). — 100 пр. — 

[2013-0605 А] УДК 657.6(477) 

На ступінь кандидата 

10866. Балазюк О. Ю. Обліково-аналітична інформація в системі управління 

виробництвом безалкогольних напоїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Балазюк Оксана Юріївна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 130 пр. — [2013-3410 А] УДК 657:663.8 

10867. Боднар О. В. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль процесу ви-

робництва продукції: організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Боднар Ореста Во-

лодимирівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-0921 А] УДК 657.6 

10868. Булат Г. В. Організаційно-методичне забезпечення обліку та аудиту 

оборотних активів : (на прикл. автотранспорт. п-в) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Булат Галина 

Володимирівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2013-2928 А] УДК 657.42:005.584 

10869. Вакун О. В. Облік і аналіз нематеріальних активів у будівельних під-

приємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Вакун Оксана Володимирівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. 
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ун-т ім. Василя Стефаника", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2013-1326 А] 
 УДК 657.421.3:69 

10870. Галькевич А. В. Облік і аудит процесів придбання та об'єднання 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Галькевич Алла Володимирівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-2782 А] УДК 657:658.114.5 

10871. Гнатюк А. А. Оцінка та облік необоротних матеріальних активів в аг-

рарному бізнесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Гнатюк Алла Аркадіївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 
Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 130 пр. — 

[2013-1306 А] УДК 657.421.1:631.1 

10872. Говда Г. А. Облік і контроль в управлінні витратами основної діяль-

ності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 
спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Говда Галина Анатоліївна ; Центр. 

спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2013-2217 А] УДК 657.6 

10873. Гончаренко І. М. Організація бухгалтерського обліку в управлінні під-

приємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Гончаренко Ірина Миколаївна ; Держ. служба статис-

тики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Чернігів. держ. технол. ун-т]. 

— К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2013-2120 А]

 УДК 657:658.15 
10874. Гоцуляк В. Д. Обліково-аудиторське забезпечення раціонального лісо-

користування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Гоцуляк Володимир Дмитрович ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-0852 А] 
 УДК 657.4 

10875. Дроздова О. Г. Бухгалтерський облік і контроль руху товарів: організа-

ція і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Дроздова Олена Геннадіївна ; Житомир. держ. технол. 

ун-т. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в під-
рядк. прим. — 100 пр. — [2013-2941 А] УДК 657:658.6 

10876. Дутчак Р. Р. Управлінський облік і контроль витрат на промислових під-

приємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Дутчак Руслан Романович ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2013-0164 А] УДК 657.471 

10877. Железняк Н. В. Облік і аналіз формування власного капіталу сільсько-

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

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Железняк Наталія Володими-
рівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (18 назв). — 130 пр. — [2013-2866 А] УДК 631.162:657.411 

10878. Жила І. В. Облік та аналіз діяльності інститутів спільного інвестуван-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Жила Ірина Валеріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(8 назв). — 100 пр. — [2013-0972 А] УДК 657.424 
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10879. Івасишин М. О. Облік і аналіз в системі бюджетування витрат на га-

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

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Івасишин Михайло Орестович ; 

ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-1336 А] УДК 657.47:658 

10880. Ісаєв Д. М. Облікові оцінки показників фінансової звітності: управ-

лінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Ісаєв Дмитро Михайлович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0203 А] УДК 657.37 

10881. Казарян Г. Г. Бухгалтерський облік операцій з комерційного посеред-

ництва (агентських відносин) у сфері господарювання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Казарян 

Генріх Генріхович ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0206 А]

 УДК 657:334.012.4 

10882. Кирик Т. В. Бухгалтерський облік і контроль операцій з оренди кому-

нального майна: організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кирик Тетяна Ва-

силівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0896 А]

 УДК 657:332.816.4 

10883. Кінєва Т. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління відтво-

ренням біологічного капіталу скотарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кінєва Тетяна Сте-

панівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (20 назв). — 100 пр. — 

[2013-3698 А] УДК 657.62:631.1:636 

10884. Кірей О. С. Облік і контроль необоротних активів в системі управління 

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

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кірей Оксана Сергіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-0225 А] УДК 657.42 

10885. Костяник Н. В. Облік товарних запасів в умовах інформаційних мере-

жевих технологій: організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Костяник Наталія Ва-

силівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Вищ. навч. закл. 

Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Львів, 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1529 А] 

 УДК 657.4:658.784 

10886. Коцеруба Н. В. Внутрішньогосподарський облік і контроль в системі 

антикризового управління торговельними підприємствами : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Коцеруба Наталія Василівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0266 А] УДК 657 

10887. Кравченко М. А. Облік та внутрішньогосподарський контроль оплати 

праці в концепції відтворення людського капіталу України : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 
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Кравченко Маргарита Анатоліївна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. 

статистики, обліку та аудиту, [Нац. ун-т Держ. податк. служби України]. — К., 2013. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-3517 А] УДК 657.417.12(477) 

10888. Кривець Ю. М. Організація інформаційної системи забезпечення бух-

галтерського обліку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кривець Юрій Миколайович ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1788 А] УДК 657:004.4 

10889. Кулій-Дем'янюк Ю. В. Бухгалтерський облік витрат на охорону навко-

лишнього середовища підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кулій-Дем'янюк 

Юлія Василівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокори-

стування України, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства 

України]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-2807 А] УДК 657.471.1 

10890. Литвиненко В. С. Облік і контроль трансакційних витрат у сільсько-

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

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Литвиненко Володимир Сергій-

ович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-0871 А] УДК 657.6:631.11 

10891. Любенок Н. О. Облік і контроль об'єктів права інтелектуальної влас-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Любенок Наталія Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1046 А] УДК 657.421.3:347.77 

10892. Марценюк Р. А. Облік і контроль заготівель та збуту сільськогоспо-

дарської продукції і сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Марценюк Роман Анатолійович ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2013. — 21 с. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 120 пр. — [2013-2243 А] УДК 657.6:658.81 

10893. Марчук У. О. Внутрішньогосподарський контроль в системі управлін-

ня сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Марчук Ульяна 

Олександрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

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

— К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2013-2699 А] УДК 657.6:63 

10894. Михалків А. А. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій з 

тарою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Михалків Алла Анатоліївна ; Житомир. держ. технол. 

ун-т. — Житомир, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3710 А] УДК 657:658.788.4 

10895. Москаль Н. В. Аудит діяльності підприємств торгівлі за умов загрози її 

припинення та банкрутства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Москаль Наталія Володимирівна ; 
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Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Львів, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-2251 А] УДК 657.6:658.8 

10896. Олексіч Ж. А. Науково-методичні засади організації системи держав-

ного аудиту ефективності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Олексіч Жанна Анатоліївна ; 

Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку 

України". — Суми, 2013. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-2584 А] УДК 657.6(477) 

10897. Осницька Н. А. Бухгалтерський облік і контроль операцій з даваль-

ницькою сировиною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Осницька Наталія Анатоліївна ; Жи-

томир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2267 А] 

 УДК 657.6 

10898. Пиріжок С. Є. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій з 

експлуатації та вибуття основних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Пиріжок Стелла 

Євгеніївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0753 А] УДК 657.42 

10899. Плекан М. В. Облік і аналіз нематеріальних активів в умовах розвитку 

інформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Плекан Марія Володимирівна ; Центр. 

спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 120 пр. — [2013-1556 А] УДК 657.421.3 

10900. Позов А. Х. Формування внутрішньогосподарської (управлінської) звіт-

ності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Позов Аполлон Харлампійович ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1701 А] 

 УДК 657.37:338.47 

10901. Привалова Н. Є. Методика та організація обліку і контролю спільної 

діяльності без створення юридичної особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Привалова Неля Єв-

генівна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1702 А] УДК 657.6 

10902. П'ятничук І. Д. Управлінський облік витрат у системі бюджетування 

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

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / П'ятничук Ірина Дмитрівна ; 

ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-1399 А] 

 УДК 657.47:665.6 

10903. Ратушна О. П. Облік і аналіз фінансових результатів: методика та ор-

ганізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Ратушна Ольга Павлівна ; Держ. служба статистики 

України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-3311 А] УДК 657.44 
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10904. Самбурська Н. І. Облік і аналіз основних засобів на підприємствах во-

допостачання і водовідведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Самбурська Наталія Іванівна ; 

Одес. нац. екон. ун-т, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Одеса, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0955 А] 
 УДК 657.421:628 

10905. Сисоєва І. М. Облікова політика у формуванні інформації для уп-

равління в кондитерській промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сисоєва Інна 
Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 130 пр. — [2013-0499 А] УДК 657:664(477) 

10906. Снісар О. О. Бухгалтерський облік і контроль операцій з паливно-

мастильними матеріалами: організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Снісар Олек-
сандр Олександрович ; Житомир. держ. технол. ун-т, [Нац. акад. статистики, обліку 

та аудиту Держ. служби статистики України]. — Житомир, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3783 А] УДК 657.429 

10907. Тищенко Т. Я. Облік та контроль доходів бюджетних установ органів 
статистики: теорія та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Тищенко Тетяна Яківна ; Держ. 

служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2992 А]
 УДК 657.15:311 

10908. Халіменко Ю. М. Методика та організація аналізу операцій банків з кре-

дитування суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Халіменко Юлія Михай-

лівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0576 А]

 УДК 657.62:336.717 

10909. Чабанюк О. А. Облік і аналіз виробничих запасів підприємств цукрової 

промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 
"Бух. облік, аналіз та аудит" / Чабанюк Ольга Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1194 А] УДК 657.6:664.1 

10910. Чижишин О. І. Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
аналіз та аудит" / Чижишин Оксана Ігорівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тер-

нопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 130 пр. — 

[2013-3006 А] УДК 657.44/.47 

10911. Шевченко Л. Я. Бухгалтерський облік та аналіз ресурсного потенціалу 
корпорацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Шевченко Любов Ярославівна ; Житомир. держ. тех-

нол. ун-т. — Житомир, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-0612 А] УДК 657.42 

10912. Шейкха Ніссрат Сабір. Організаційно-методичні засади ведення бух-

галтерського фінансового обліку туристичної діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шейкха 

Ніссрат Сабір ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2013-1112 А] УДК 657:338.48 
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10913. Шестерняк М. М. Облік витрат та результатів спільної діяльності без 
створення юридичної особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шестерняк Марія Михайлівна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(28 назв). — 150 пр. — [2013-2757 А] УДК 657.24 

10914. Шипіна С. Б. Бухгалтерський облік і контроль фінансових результатів: 
теоретико-методичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шипіна Світлана Борисівна ; 
Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3016 А] 

 УДК 657.15 
10915. Шуліко А. О. Облік та аналіз операцій хеджування товарними дерива-

тивами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. 
облік, аналіз та аудит" / Шуліко Андрій Олександрович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 2013. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1463 А] 

 УДК 657.222:336.764.2 
10916. Щирська О. В. Облік і внутрішній контроль амортизації основних за-

собів: теорія і методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Щирська Ольга Василівна ; Держ. 
служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2013. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл.,табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0639 А]
 УДК 657.421.1 

10917. Яцко М. В. Подання та оприлюднення фінансової звітності в системі 
забезпечення інтересів користувачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Яцко Максим Вікторович ; 
ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — 
Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2013-0840 А] УДК 657.37 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

10918. Бондарчук М. К. Управління санацією виробничо-господарських об'єд-
нань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-
номіка та упр. п-вами" / Бондарчук Марія Костянтинівна ; Нац. ун-т "Львів. по-
літехніка". — Львів, 2013. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—44 (101 назва). — 
100 пр. — [2013-2772 А] УДК 658.5 

10919. Жерліцин Д. М. Інноваційні механізми управління фінансовою систе-
мою підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. п-вами" / Жерліцин Дмитро Михайлович ; Донец. нац. ун-т. — 
Донецьк, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (45 назв). — 100 пр. — 
[2013-3139 А] УДК 658.15 

10920. Зінченко В. А. Стратегічне управління конкурентною боротьбою під-
приємств на зовнішніх ринках : (на прикл. тракторосільгоспмашинобуд.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
п-вами" / Зінченко Володимир Анатолійович ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (41 назва). — 150 пр. — [2013-1511 А] 

 УДК 658.821:339.13(1-87) 
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10921. Князь С. В. Формування і використання трансферного потенціалу інно-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Князь Святослав Володимирович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 52 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 33—49 (130 назв). — 100 пр. — [2013-0232 А] УДК 658.149.3 

10922. Сухонос М. К. Методологія дуального управління портфелями 

енергоінфраструктурних проектів в умовах динамічного оточення : автореф. дис. на 

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

Сухонос Марія Костянтинівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т", [ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт."]. — Х., 2013. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (47 назв). — 100 пр. — [2013-3361 А] 

 УДК 658.26:338.28 

10923. Устенко А. О. Холістична концепція управління інтегративною соціаль-

но-економічною системою підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Устенко Андрій Олексан-

дрович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2013. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (65 назв). — 100 пр. — [2013-2994 А] УДК 658.1:005 

10924. Фадєєва І. Г. Системно-синергічні засади управління нафтогазовидо-

бувними підприємствами корпоративної структури : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Георгіївна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (61 назва). — 100 пр. — [2013-2738 А] 

 УДК 658.5:622.276 

На ступінь кандидата 

10925. Ажнакін С. Г. Підвищення ефективності функціонування електроенер-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ажнакін Сергій Геннадійович ; Одес. 

нац. політехн. ун-т, [Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України]. — 

Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-2401 А] УДК 658.11:621.31 

10926. Акімова Л. М. Механізми формування та розвитку системи товарної 

ідентифікації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Акімова Людмила Миколаївна ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-2643 А] УДК 658.626(477) 

10927. Барабан С. В. Метод і засіб вхідного контролю структурно-чутливих 

параметрів некристалічних напівпровідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення скла-

ду речовин" / Барабан Сергій Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 

2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (31 назва). — 100 пр. — [2013-0020 А] 

 УДК 658.562.42 

10928. Башинська І. О. Формування інтегрованих маркетингових комунікацій 

інноваційно-активного промислового підприємства : (на прикл. машинобуд.) : авто-

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

упр. п-вами" / Башинська Ірина Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2013-1842 А]

 УДК 658.11:330.341.1 
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10929. Безугла Ю. Є. Формування стратегії управління фінансовою реструкту-

ризацією підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Євгеніївна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 2013. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2013-1968 А] 

 УДК 656.2.07:658.16 

10930. Булгакова О. В. Оптимізація асортименту на ринку дитячого харчу-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Булгакова Олена Валеріївна ; Донец. нац. ун-т еко-

номіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 130 пр. — [2013-0065 А] 

 УДК 658.628:641.562 

10931. Васильчук І. В. Фінансова стратегія в системі вартісно-орієнтованого 

управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Васильчук Інна Василівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0072 А] 

 УДК 658.15 

10932. Виноградов В. В. Оптимізація інформаційних ресурсів у системі марке-

тингового менеджменту підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Виноградов Володимир Во-

лодимирович ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Баранов-

ського. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2013-1300 А] УДК 658.8 

10933. Вовк І. П. Удосконалення організаційно-економічного механізму ре-

сурсозбереження на машинобудівному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Петрівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (24 назви). — 100 пр. — [2013-3092 А] УДК 658.5:621 

10934. Гевко В. Л. Інформаційне забезпечення взаємовідносин з клієнтами 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гевко Володимир Леонідович ; 

Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2013-2409 А] УДК 658.89:004 

10935. Гейдор А. П. Управління капіталом підприємства : (за матеріалами п-в 

пром-сті буд. матеріалів України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гейдор Алла Петрівна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0094 А] 

 УДК 658.14 

10936. Гладка І. В. Організаційно-економічний механізм реформування внут-

рішньогосподарських відносин судноплавних компаній : автореф. дис. на здобуття 

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

Ірина Віталіївна ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-

Сагайдачного. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 

100 пр. — [2013-0968 А] УДК 658.155:656.611.2 

10937. Гольцев Д. Г. Маркетингове забезпечення якості продукції у системі 

управління якістю на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гольцев Дмитро Геннадійо-

вич ; ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Донецьк, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1134 А] 

 УДК 658.562 

10938. Гребешков О. М. Інформаційна стратегія підприємства: теоретико-

методичні аспекти розробки та впровадження : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

Олексій Миколайович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. 

— [2013-1307 А] УДК 658:005.21 

10939. Денисюк О. В. Формування управлінських компетенцій підприємства : 

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

та упр. п-вами" / Денисюк Ольга Василівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. 

пробл. розв., [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-3694 А] УДК 658.3:005.336.2 

10940. Жураковська М. Б. Економічне оцінювання та розвиток взаємодії в си-

стемі "підприємство — центр трансферу технологій" : автореф. дис. на здобуття 

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

ська Мар'яна Богданівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (27 назв). — 100 пр. — [2013-2670 А]

 УДК 658.589:658.149.3 

10941. Задніпрянна Т. С. Формування інноваційних підходів до управління 

металургійним підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Задніпрянна Тетяна Сергіївна ; 

Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

1 20 пр. — [2013-0175 А] УДК 658.589:669.013 

10942. Зайцева Н. О. Економічне вимірювання резервів підвищення конку-

рентоспроможності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття 

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

Надія Олександрівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3145 А] УДК 658.821:663/664 

10943. Залуцький В. П. Соціально-економічний розвиток підприємств на заса-

дах лізингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами" / Залуцький Володимир Петрович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 

100 пр. — [2013-1145 А] УДК 658.713 

10944. Зарічанська Є. В. Організаційно-економічний механізм поводження з 

промисловими відходами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зарічанська Євгенія Вікторівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3147 А] УДК 658.567 

10945. Зінкевич Д. К. Розвиток систем креативного менеджменту підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Зінкевич Дмитро Костянтинович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-1318 А] УДК 658:005 
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10946. Зосимова Ж. С. Розробка антикризової стратегії підприємства в умовах 

нестабільного зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зосимова Жанна Сергіївна ; 

Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). 

— 100 пр. — [2013-1319 А] УДК 658:005.931.1 

10947. Ізвєкова І. М. Організаційно-економічний механізм забезпечення без-

дефектного виробництва на підприємствах машинобудування : автореф. дис. на здо-

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

Ізвєкова Інна Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", [Нац. металург. 

акад. України]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

130 пр. — [2013-2007 А] УДК 658.5:621 

10948. Калінська І. М. Оптимізація фінансової архітектури збиткових підприємств 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Калінська Ірина Михайлівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 120 пр. — 

[2013-1149 А] УДК 658.155.3(477) 

10949. Кокнаєва М. О. Засади управління фінансово-економічною безпекою 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кокнаєва Марія Олександрівна ; Центр. 

спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2013. — 20 с. : іл.,табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2013-0246 А] УДК 658.14/.15 

10950. Колодяжна К. А. Управління оборотними коштами торговельних під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Колодяжна Катерина Андріївна ; Донец. нац. ун-т еко-

номіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 20 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 150 пр. — [2013-0247 А] 

 УДК 658.14/.15 

10951. Кондрашевська О. Г. Механізм фінансового управління стійким функ-

ціонуванням машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кондрашевська 

Оксана Георгіївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (16 назв). — 120 пр. — [2013-1522 А] УДК 658.15:621 

10952. Коржов Є. О. Управління інноваційною активністю машинобудівних 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Коржов Євген Олександрович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2013-0255 А] УДК 658.589:62 

10953. Корпан О. С. Фінансова стратегія в системі корпоративного управління 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Корпан Олена Станіславівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. 

— [2013-0258 А] УДК 658.14/.15 

10954. Кравченко О. В. Підвищення ефективності функціонування підприємств 

хлібопекарської промисловості : (на прикл. Черкас. обл.) : автореф. дис. на здобуття 

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

ко Оксана Валеріївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-0272 А] 

 УДК 658.5:664.6](477.46) 
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10955. Лебединська О. С. Організаційне забезпечення аудиту персоналу на 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Лебединська Олена Сергіївна ; 

Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-0300 А] УДК 657.6:658 

10956. Луциків І. В. Активізація інноваційної діяльності у контексті стра-

тегічного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування : авто-

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

упр. п-вами" / Луциків Іванна Василівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. 

— Тернопіль, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2013-1612 А] УДК 658.589:631.3 

10957. Мардус Н. Ю. Цінове позиціонування товарів виробничо-технічного 

призначення в системі маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Мардус Наталія Юріївна ; 

Сум. держ. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Суми, 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-3546 А] УДК 658.8.03 

10958. Мартинець В. В. Управління трансакційними витратами промислового 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Мартинець Вікторія Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. 

— Суми, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-2965 А] УДК 658.11:005.915 

10959. Мельник Н. В. Оцінка реальних інвестицій на промисловому підприємстві : 

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

та упр. п-вами" / Мельник Надія Володимирівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2013-0346 А]

 УДК 658.152:334.716 

10960. Мироненко І. І. Управління взаємовідносинами промислових підприємств 

зі споживачами в системі маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-0357 А] УДК 658.8 

10961. Морозова О. Г. Соціально-економічна природа фірми та її модифікація 

в умовах становлення інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 

Морозова Ольга Григорівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН 

України". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 150 пр. 

— [2013-0983 А] УДК 658.114 

10962. Новикова І. В. Вартісно-орієнтоване управління інвестиційною діяль-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Новикова Інна Володимирівна ; Сум. 

держ. ун-т. — Суми, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-3563 А] УДК 658.152 

10963. Нянько В. М. Управління маркетинговими дослідженнями на підприємст-

вах сільськогосподарського машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

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

Миколайович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — 

[2013-0391 А] УДК 658.8:629.366 
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10964. Оксентюк Р. А. Особливості формування стратегії Інтернет-маркетингу 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Оксентюк Роман Андрійович ; 

Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2973 А] 

 УДК 658:621:004.77 

10965. Осадча О. А. Формування конкурентного статусу авіакомпаній : авто-

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

упр. п-вами" / Осадча Олена Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2013-3815 А]

 УДК 658.114:656.7.078.8 

10966. Петренко Ю. М. Фінансова безпека підприємств на основі розвитку 

принципів корпоративного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Петренко Юлія Ми-

хайлівна ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. 

банку України". — Суми, 2013. — 22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-2713 А] УДК 658.14/.17:005.934 

10967. Петрик І. В. Фінансово-економічний механізм розвитку малого під-

приємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Петрик Ілона Владиславівна ; Львів. держ. фін. акад. — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-0750 А] УДК 658.14/.17:334.012.61-022.51 

10968. Письмак В. О. Формування відносин між підприємством та постачаль-

никами в процесі закупівельної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Письмак Вікторія 

Олексіївна ; Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-1795 А] УДК 658.7 

10969. Подвірна Т. В. Маркетингова діяльність машинобудівних підприємств 

на глобальних ринках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Подвірна Тетяна Володимирівна ; Тер-

нопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-2548 А] УДК 658.8:621 

10970. Полтініна О. П. Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва 

на засадах контролінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Полтініна Ольга Павлівна ; Харків. нац. 

екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2013-3580 А] УДК 658.15:005.85 

10971. Пономаренко О. Е. Формування стратегій фінансової безпеки суб'єктів 

господарювання промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пономаренко Олена Едуардівна ; 

Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2013-0435 А] УДК 658.15 

10972. Правдюк М. В. Трансфер інновацій в аграрній сфері : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Правдюк Марина Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв) та в тексті. — 130 пр. — [2013-2285 А] 

 УДК 658.149.3:330.341.1:631.1 
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10973. Приказка С. І. Фінансово-економічний механізм регулювання діяль-

ності підприємств в трансформаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Світлана Іванівна ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Прези-

дентові України, [Укр. акад. бізнесу та підприємництва]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2904 А] УДК 658.14/.17 

10974. Прилепа Н. В. Організаційно-структурне забезпечення ефективності 

інноваційної діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Прилепа Наталія Валеріївна ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-0444 А] УДК 658.152:330.341.1](477) 

10975. Ращенко А. В. Екологічний маркетинг продукції рослинництва : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка 

природокористування та охорони навколиш. середовища" / Ращенко Анастасія 
Вікторівна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Житомир. нац. агроекол. ун-т М-ва аграр. політики 

та продовольства України]. — Луцьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 120 пр. — [2013-2293 А] УДК 658.8:504:633/635 

10976. Рендович П. М. Фінансове забезпечення підприємств санаторно-курорт-
ного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Рендович Петро Михайлович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

— Тернопіль, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 150 пр. — 

[2013-1402 А] УДК 658.14:614.215 
10977. Рябик Г. Є. Теоретико-методичне забезпечення конкурентоспромож-

ності підприємства: маркетинговий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Рябик Ганна Євгенівна ; 

Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2013-3321 А] УДК 658.821 
10978. Савенко К. С. Оцінка економічної ефективності інноваційних техноло-

гій на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Савенко Ксенія Сергіївна ; 

Харків. нац. екон. ун-т. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2013-3322 А] УДК 658.589 

10979. Самуляк В. Ю. Аналітичні інструменти в управлінні економічним ро-

звитком промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Самуляк Віталій Юрійович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—23 
(38 назв). — 100 пр. — [2013-2308 А] УДК 658.5:334.716 

10980. Соловій Х. Я. Формування та використання збалансованих систем по-

казників інноваційної діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Соловій Христина 
Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 25 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (24 назви). — 100 пр. — [2013-1188 А] 

 УДК 658.589 

10981. Спірідонова К. О. Оцінка ефективності використання аутсорсингу на 
будівельних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Спірідонова Кіра Олександрівна ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-2911 А]

 УДК 658.114.2:69 
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10982. Ступак С. М. Трансформація інвестиційно-інноваційних процесів на 

підприємствах хлібопекарської галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Ступак Світлана Миколаїв-

на ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-0531 А] УДК 658.589:664.6 

10983. Суска А. А. Управління формуванням конкурентного потенціалу під-

приємств лісового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Суска Анастасія Анатоліївна ; М-во 

аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-

кучаєва. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2013-3360 А] УДК 658.821:630*683 

10984. Тищенко Т. І. Оцінка інноваційного потенціалу промислового під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Тищенко Тетяна Іванівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. 

гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-2335 А] УДК 658.589 

10985. Урікова О. М. Управління інформаційними ресурсами корпоративних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Урікова Оксана Михайлівна ; Держ. ун-т ін-

форм.-комунікац. технологій, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2918 А] 

 УДК 658.114.5:004.6 

10986. Устенко М. О. Організаційно-економічні підходи щодо створення ло-

гістичної системи прикордонного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Устенко Марина 

Олександрівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2013. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2346 А] УДК 658.7(1-04) 

10987. Федотова С. Ю. Формування економічного механізму управління ін-

вестиційно-інноваційною діяльністю будівельного підприємства : автореф. дис. на 

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

Федотова Світлана Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3628 А] УДК 658.152:69 

10988. Фоменко А. В. Формування організаційно-управлінського потенціалу 

фінансової безпеки підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття 

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

Анна Володимирівна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Укр. інж.-пед. акад.]. — Х., 

2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2013-2358 А]

 УДК 658.14:656.2 

10989. Фролова В. Ю. Формування конкурентної маркетингової стратегії під-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Фролова Валерія Юріївна ; Бердян. ун-т менедж. і 

бізнесу. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 130 пр. — [2013-0574 А] УДК 658.8:615 

10990. Хоменко А. І. Організаційна адаптація машинобудівних підприємств в 

середовищі невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Хоменко Андрій Ігорович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1432 А] УДК 658:62 
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10991. Черняєва А. Н. Маркетингова стратегія пропонування квіткової про-

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

"Економіка та упр. п-вами" / Черняєва Аліна Наумівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1104 А] УДК 658.8 

10992. Шарко О. Р. Операційне управління розробленням управлінських про-

дуктів на промисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами " / Шарко Олена Романівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2013-1949 А] УДК 004:658.5 

10993. Шейко І. А. Оцінка ефективності інноваційної діяльності машинобудів-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шейко Ірина Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0617 А] 

 УДК 658.589:621 

10994. Шийко В. І. Оцінювання енерговитрат газотранспортних підприємств : 

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

та упр. п-вами" / Шийко Віра Ігорівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. 

— Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. 

— [2013-0620 А] УДК 658.264:622.692.4 

10995. Шкодіна О. С. Формування та реалізація логістизації машинобудівних 

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

"Економіка та упр. п-вами" / Шкодіна Ольга Станіславівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2013-2759 А] УДК 658.7:62 

10996. Штельма Н. О. Формування маркетингової комунікаційної політики 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Штельма Наталія Олегівна ; Тер-

нопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0629 А] 

 УДК 658.8:621 

66 Хiмiчна технологiя. Хiмiчна промисловість  

і спорiдненi галузi 

66.0 Хімічна технологія загалом 

На ступінь доктора 

10997. Нагурський О. А. Закономірності нанесення покрить на дисперсні ма-

теріали та дифузійного вивільнення активних компонентів з капсульованих 

частинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.08 

"Процеси та обладн. хім. технології" / Нагурський Олег Антонович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 

100 пр. — [2013-2630 А] УДК 66.099:615.014.6 

10998. Овсієнко О. Л. Теоретичні і технологічні основи виробництва та експ-

луатації ефективних співосаджених каталізаторів багатоцільової конверсії оксиду 

карбону(ІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.01 

"Технологія неорганіч. речовин" / Овсієнко Ольга Леонідівна ; Нац. техн. ун-т 
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України "Київ. політехн. ін-т", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — К., 

2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (53 назви). — 100 пр. — [2013-0944 А]

 УДК 66.097.3 

На ступінь кандидата 

10999. Кудрявцев В. С. Удосконалення високотемпературних рекуператорів 

як спосіб підвищення ефективності використання палива в нагрівальних печах : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. тепло-
фізика і пром. теплоенергетика" / Кудрявцев Володимир Сергійович ; НАН України, 

Ін-т газу. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-2172 А] УДК 66.042.886 

11000. Мальований А. М. Екологічно безпечні технологічні процеси іонооб-

мінно-біологічного очищення стічних вод від амонійного азоту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Мальова-

ний Андрій Мирославович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Івано-Франківськ, 2013. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1366 А] УДК 66.067.8.081.3:628.3 
11001. Пулінець І. В. Підвищення ефективності роботи печей випалу вугле-

графітових виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. хім. технології" / Пулінець Ігор Валерійович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3819 А] УДК 66.046.4 

11002. Швейкін О. Л. Створення вимірювальної системи на основі методу пе-

репаду тисків для визначення показників якості природного газу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, серти-

фікація та метрол. забезп." / Швейкін Олександр Леонідович ; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 
2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 150 пр. — [2013-2755 А]

 УДК 66.078:681.533.56 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

11003. Богданов О. О. Теоретичні й експериментальні дослідження процесу 

механічного зневоднення карбонату кальцію в пресовій установці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладн. 

хім. технології" / Богданов Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т", [Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т"]. — Х., 2013. — 18 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1572 А] УДК 661.842.093.48 

11004. Гордієнко О. А. Технології переробки хлорвмісних пестицидних препа-

ратів з одержанням присадок до олив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / 
Гордієнко Ольга Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — К., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2013-1771 А] 

 УДК 665.7.038:661.16 

11005. Малько А. О. Контроль концентрації поверхнево-активних речовин у 
рідинних середовищах за динамічним поверхневим натягом : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 

визначення складу речовин" / Малько Анастасія Олександрівна ; Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2013-1792 А] УДК 661.185.012.1 
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11006. Марчук Ю. В. Дослідження з підвищення енергоефективності повіт-

ряної конверсії природного газу при виробництві технологічних атмосфер : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і 

пром. теплоенергетика" / Марчук Юрій Васильович ; НАН України, Ін-т газу. — К., 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-1615 А]

 УДК 661.92 

11007. Мельник Т. В. Становлення та розвиток хімічної технології азото-

вмісних сполук і соди в Україні (наприкінці ХІХ — 80-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. 

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

Мельник Тамара Василівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1369 А]

 УДК 661.333(477)(091) 

11008. Софілканич А. П. Розробка технології поверхнево-активних речовин 

Rhodococcus erythropolis ЕК-1 з використанням промислових відходів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / 

Софілканич Анна Павлівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—21 (29 назв). — 130 пр. — [2013-0520 А] 

 УДК 579.873.088.5:661.185 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

11009. Мирошник М. М. Кінетика термічної деструкції окремих видів біомаси 

як альтернативного палива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / Мирошник Марія 

Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 24 (8 назв). — 120 пр. — [2013-2487 А] УДК 662.63 

11010. Топорен С. С. Удосконалення теплогенеруючих установок малої по-

тужності шляхом управління аеродинамічними процесами в топці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання" / Топорен Сергій Сергійович ; Нац. акад. природоохорон. та 

курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-2339 А] УДК 662.923.1 

11011. Чемеринський М. С. Удосконалення діючих технологій коксування 

вугільних шихт шляхом залучення газового вугілля, термічно підготовленого в 

електромагнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Чемеринський 

Михайло Сергійович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3645 А] 

 УДК 662.741.3:666.9.022 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

На ступінь доктора 

11012. Соколов С. А. Наукове обґрунтування застосування високого тиску у 

процесах харчових виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / 

Соколов Сергій Анатолійович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Донец. 

нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Х., 2013. — 40, 
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[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (67 назв). — Примірник деф.: 

зайві с. 9—10, 31—32 та не має с. 7—8, 33—34. — 150 пр. — [2013-3788 А] 

 УДК 664.02-98 

11013. Стадник І. Я. Науково-технічні основи процесів та розробка обладнан-

ня для безлопатевого замішування тіста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / 

Стадник Ігор Ярославович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя]. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви). — 

100 пр. — [2013-0521 А] УДК 664.653.1 

На ступінь кандидата 

11014. Акмен В. О. Формування споживних властивостей дієтичних добавок з 

гемовим залізом для кондитерських виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознав. харч. продуктів" / Акмен Вікторія 

Олександрівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2013. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (25 назв). — 150 пр. — [2013-2762 А] 

 УДК 658.62:664.68.016.7 

11015. Арсиненко Н. О. Удосконалення технології хлібобулочних виробів із 

збалансованим хімічним складом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, кондит. виробів і харч. 

концентратів" / Арсиненко Наталія Олексіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 130 пр. — [2013-0012 А]

 УДК 664.66+641.1 

11016. Баля Л. В. Удосконалення якості консервів із квасолі у плодоовочевому 

соусі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 

"Товарознав. харч. продуктів" / Баля Лілія Вікторівна ; Харків. держ. ун-т харчування 

та торгівлі, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Х., 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 150 пр. — [2013-2844 А]

 УДК 664.84:635.65]-021.4 

11017. Бідюк Д. О. Технологія продукту сирного кисломолочного з викори-

станням рослинного наповнювача емульсійного типу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Бідюк 

Дмитро Олегович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2013. — 21 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 150 пр. — [2013-2769 А] 

 УДК 663.1.03:637.3 

11018. Гузенко В. В. Удосконалення процесу виробництва пектинового кон-

центрату та його апаратурне оформлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. 

вир-в" / Гузенко Василь Володимирович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. 

— Х., 2013. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 150 пр. — 

[2013-2786 А] УДК 664.29.03 

11019. Жеребкін М. В. Розробка процесу гідротермічної обробки круп з вико-

ристанням принципів сушіння змішаним теплопідводом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. 

та фармац. вир-в" / Жеребкін Максим Васильович ; Харків. держ. ун-т харчування та 

торгівлі. — Х., 2012. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 150 пр. — 

[2013-2449 А] УДК 664.782.7 

11020. Зотова І. О. Використання високого тиску для обробки яблучних вича-

вок з метою інтенсифікації процесу вилучення пектину : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. 

та фармац. вир-в" / Зотова Ірина Олександрівна ; Донец. нац. ун-т економіки і 

торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2013. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0192 А] УДК 664.29.083.2 

11021. Капетула С. М. Удосконалення технології бісквітних напівфабрикатів 

для борошняних кондитерських виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, кондит. виробів і 

харч. концентратів" / Капетула Сергій Маркіянович ; Одес. нац. акад. харч. техно-

логій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 100 пр. 

— [2013-1150 А] УДК 664.681.01 

11022. Карнаушенко Ю. В. Удосконалення процесу сушіння м'яса мідії у 

псевдозрідженому шарі із застосуванням осцилювання та його апаратурне оформ-

лення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 

"Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Карнаушенко Юлія Вікто-

рівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 18 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 150 пр. — [2013-2450 А] УДК 664.959.047:639.42 

11023. Ковальова О. С. Удосконалення технології виробництва солоду з вико-

ристанням плазмохімічно активованої води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / 

Ковальова Олена Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Дніпропетров. держ. аграр. 

ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2013-3181 А] 

 УДК 663.43 

11024. Коцюбанський А. М. Інтенсифікація процесу уварювання цукрового 

утфелю на основі імітаційного моделювання роботи вакуум-апарата : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., 

мікробіол. та фармац. вир-в" / Коцюбанський Андрій Миколайович ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (25 назв). — 1 20 пр. — 

[2013-1351 А] УДК 664.1.05 

11025. Круглова О. С. Формування споживних властивостей нових видів па-

ковання для фруктових та овочевих паст і соусів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.15 "Товарознав. харч. продуктів" / Круглова 

Ольга Сергіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2012. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 150 пр. — [2013-2454 А] 

 УДК 621.798.1-026.7:664.849 

11026. Лень А. В. Розвиток науково-технічного прогресу в харчовій промисло-

вості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ — на початку 

ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 

"Історія науки й техніки" / Лень Андрій Володимирович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Тернопіль, 2013. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0304 А] УДК 664(477)(091) 

11027. Леус Р. М. Удосконалення процесів стабілізації продукції харчових ви-

робництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 

"Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Леус Руслан Миколайович ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 120 пр. — [2013-3533 А] УДК 664.09 

11028. Малета Б. В. Підвищення ефективності масообміну в колонних апара-

тах з циклічним рухом фаз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.18.12 "Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Малета 

Богдан Володимирович ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 130 пр. — [2013-1667 А] 

 УДК 663.551.4 

11029. Мурликіна Н. В. Удосконалення технології м'ясних січених виробів 

шляхом використання емульгаторів ацилгліцеринної природи : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія продуктів хар-

чування" / Мурликіна Наталя Віталіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. 

— Х., 2012. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (28 назв). — 150 пр. — 

[2013-2463 А] УДК 637.521.47:664.3 

11030. Неіленко С. М. Технологія кулінарної продукції радіозахисної дії : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія 

продуктів харчування" / Неіленко Сергій Михайлович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. 

— [2013-0380 А] УДК 641.5:613.2 

11031. Осьмак Т. Г. Розроблення технології морозива з цукрозамінниками : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Тех-

нологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Осьмак Тетяна Григо-

рівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 

(31 назва). — 130 пр. — [2013-0408 А] УДК 663.674 

11032. Паляничка Н. О. Вдосконалення процесу імпульсної гомогенізації мо-

лока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 

"Процеси та обладн. харч., мікробіол. та фармац. вир-в" / Паляничка Надія Олександ-

рівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, [Тав-

рійс. держ. агротехнол. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — До-

нецьк, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-3570 А]

 УДК 637.134 

11033. Перцевой М. Ф. Технологія напівфабрикату сирного структурованого з 

використанням концентрату ядра соняшникового насіння : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Пер-

цевой Микола Федорович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — [2013-3767 А] 

 УДК 664.38 

11034. Петруша О. О. Удосконалення технологічного процесу попередньої 

дефекації дифузійного соку шляхом моделювання та оптимізації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин 

та продуктів бродіння" / Петруша Оксана Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. 

— К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — 

[2013-1554 А] УДК 664.1.038 

11035. Попова С. Ю. Технологія борошняних кулінарних виробів із дріжджо-

вого тіста з використанням сухої картопляної добавки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Попова 

Світлана Юріївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Ба-

рановського. — Донецьк, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(19 назв). — 120 пр. — [2013-3583 А] УДК 664.644.2 

11036. Рябченко Н. О. Формування споживних властивостей м'яких розсільних 

сирів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "То-
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варознав. харч. продуктів" / Рябченко Наталія Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2013-0476 А] УДК 637.352.03 

11037. Соколова Н. Ю. Удосконалення технології хлібобулочних виробів із 

пшеничного борошна з використанням хмелевих екстрактів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, 

кондит. виробів і харч. концентратів" / Соколова Наталія Юріївна ; Одес. нац. акад. 

харч. технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). 

— 100 пр. — [2013-1186 А] УДК 664.661.011:663.791 

11038. Соколовська О. Г. Розробка ефективних режимів термічної обробки і 

зберігання дрібнонасіннєвих культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, 

олійн. і луб'ян. культур" / Соколовська Олена Григоріївна ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-1187 А] УДК 664.724.046 

11039. Стешенко Л. І. Результативність та ефективність діяльності підприємств 

харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Стешенко Леся Ігорівна ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 110 пр. 

— [2013-2324 А] УДК 664.012 

11040. Тринчук О. О. Удосконалення елементів технологій післязбиральної 

обробки та соління культивованих грибів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 "Первин. оброб. продуктів рослинництва" / Тринчук 

Ольга Олександрівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — К., 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв). — 130 пр. — [2013-0558 А] УДК 664.8.031.039.7:635.82 

11041. Чехова Н. С. Технологія напівфабрикату на основі печериць і насіння 

гарбуза та кулінарних виробів з його використанням : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Чехова На-

талія Сергіївна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Баранов-

ського. — Донецьк, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2013-1942 А] УДК 664.8:[635.82+635.62 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

На ступінь доктора 

11042. Крот О. Ю. Наукові основи створення обладнання для механічної акти-

вації та пресування будівельних сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра техн. наук : спец. 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / 

Крот Олександр Юлійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2013. — 36, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (37 назв). — 100 пр. — [2013-1040 А]

 УДК 666.9.033 

11043. Толмачов С. М. Розвиток теорії руйнування і стійкості дорожніх це-

ментних бетонів при дії агресивних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Толмачов Сергій 

Миколайович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. 

— Х., 2013. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (52 назви). — 100 пр. — 

[2013-1820 А] УДК 620.18:666.972 
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На ступінь кандидата 

11044. Аль-Раммахі Наджах Наджм Абед. Високоміцні самоущільнювальні 

бетони з компенсованою усадкою для умов сухого жаркого клімату : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 

Аль-Раммахі Наджах Наджм Абед ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2602 А] 

 УДК 666.972-026.561 

11045. Аніщенко А. І. Розробка бетонозмішувача гравітаційно-примусової дії 

для приготування бетонних сумішей різної рухливості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і 

конструкцій" / Аніщенко Анна Ігорівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-1201 А] 

 УДК 666.97.052.3 

11046. Басараб В. А. Визначення параметрів руху електромагнітної ударно-

вібраційної установки з урахуванням впливу бетонної суміші : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. ма-

теріалів і конструкцій" / Басараб Володимир Аксенійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архіт. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 

100 пр. — [2013-2090 А] УДК 666.97.033.16 

11047. Бєліченко О. А. Дрібнозернисті дорожні бетони, активовані вуглецеви-

ми колоїдними частинками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Бєліченко Олена Анатоліївна ; Укр. 

держ. акад. залізн. трансп., [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0035 А] 

 УДК 666.972:691.322 

11048. Бікс Ю. С. Прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при 

виробництві пресованих бетонних дорожніх каменів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Бікс Юрій 

Семенович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-0036 А] УДК 666.97.03 

11049. Єлісєєва М. О. Дрібнозернисті бетони із механоактивованих сумішей 

на основі доменних гранульованих шлаків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Єлісєєва Марина 

Олександрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — 

Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 

— [2013-1591 А] УДК 666.973.2:669.015.8 

11050. Ксьоншкевич Л. М. Високоміцні бетони на механоактивному в'яжучо-

му : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 

матеріали та вироби" / Ксьоншкевич Любов Миколаївна ; Одес. держ. акад. буд-ва та 

архіт. — Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-1855 А] УДК 666.97.03 

11051. Москальова Х. М. Полегшені штукатурні суміші з поліпшеними рео-

метричними показниками та експлуатаційними властивостями : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 

Москальова Христина Михайлівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1698 А]

 УДК 666.9.022.41 
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11052. Палій В. В. Полімерцементний розчин для захисту та ремонту будівель 

і споруд залізниць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Палій Віктор Володимирович ; Укр. держ. 

акад. залізн. трансп., [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп.]. — Х., 2013. — 21 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0413 А] УДК 666.972.12 

11053. Петричко С. М. Склад та властивості декоративного суднобудівного 

бетону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 

"Буд. матеріали та вироби" / Петричко Світлана Миколаївна ; Одес. держ. акад. буд-ва і 

архіт. — Одеса, 2013. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). 

— 100 пр. — [2013-0423 А] УДК 666.972 

11054. Сапожніков В. О. Підвищення технологічної ефективності бетонів для 

монолітного домобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Сапожніков Валерій Олександро-

вич ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2639 А] УДК 666.972 

11055. Скляренко Т. О. Розроблення вібраційної установки для виготовлення 

малогабаритних залізобетонних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструк-

цій" / Скляренко Тарас Олександрович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остро-

градського, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Кременчук (Полтав. 

обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2013-2559 А]

 УДК 666.97.033.16 

11056. Терлига В. С. Полегшені сухі тампонажні суміші з добавками-модифі-

каторами для цементування свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Терлига Володимир 

Сергійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2732 А] УДК 666.96:691.54 

669 Металургія. Метали та сплави 

На ступінь доктора 

11057. Чичкарьов Є. А. Розвиток теоретичних основ, розробка і впровадження 

ресурсозберігаючих технологій позапічної обробки якісної сталі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. 

металів та спец. сплавів" / Чичкарьов Євген Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 34 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—30 (33 назви). — 100 пр. — [2013-3652 А] УДК 669.18 

На ступінь кандидата 

11058. Безрукава В. А. Ударно-хвильова інтенсифікація процесів хіміко-тер-

мічної обробки з метою підвищення ресурсу деталей з конструкційних сталей : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Безрукава Вікторія Анатоліївна ; Нац. металург. акад. України, [Держ. 

вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 17 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15 ( 11 назв). — 100 пр. — [2013-0032 А] УДК 669.15.017 

11059. Жук С. В. Удосконалення технології виробництва сталі в конвертері з 

організацією автоматичного керування у замкненому режимі : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. 

металів та спец. сплавів" / Жук Сергій Васильович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т 
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металів та сплавів, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 150 пр. — [2013-2867 А] 

 УДК 669.14.05:62-052 

11060. Зотов Д. С. Підвищення комплексу властивостей конструкційних ста-

лей мікролегованих нітридоутворюючими елементами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Зотов Дмитро 

Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — 

Дніпропетровськ, 2013. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с.13—14 (13 назв). — 150 пр. 

— [2013-1660 А] УДК 669.112.227.33:669.15-194 

11061. Іваницький Р. І. Вплив гідридоутворення на функціональні властивості 

реакторних сталей і сплавів на основі V, Nb, Co та РЗМ : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Іваницький 

Роман Іванович ; Луц. нац. техн. ун-т [та ін.]. — Луцьк, 2013. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2013-0687 А] УДК 546.3:669.788 

11062. Кузьмін С. О. Вдосконалення режимів термозміцнення молольних куль 

з прокатного нагріву з метою підвищення якості та експлуатаційної довговічності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Метало-

знав. та терміч. оброб. металів" / Кузьмін Сергій Олегович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — [2013-1789 А] УДК 669.15.065.32 

11063. Панченко О. І. Розробка, дослідження і впровадження технології виро-

бництва підшипникової електросталі підвищеної якості і конкурентоспроможності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія 

чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Панченко Олександр Іванович ; Нац. металург. 

акад. України, [ПАТ "Електрометалург. з-д "Дніпроспецсталь" ім. А. М. Кузьміна]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. 

— [2013-3766 А] УДК 669.187.018.24 

11064. Северина С. М. Розробка сплавів на основі нікелю для ортопедичної 

стоматології з підвищеною толерантністю організму до них та методів їх термічної 

обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 

"Металознав. та терміч. оброб. металів" / Северина Світлана Миколаївна ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН 

України]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 

— [2013-3334 А] УДК 669.017:616.314-77 

11065. Скуйбіда О. Л. Удосконалення процесів рафінування, модифікування 

та термічної обробки доевтектичних силумінів, виготовлених із вторинної сировини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Мате-

ріалознавство" / Скуйбіда Олена Леонідівна ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-3605 А]

 УДК 669.715.01:621.785 

11066. Ткач Д. В. Підвищення експлуатаційних властивостей виробів з титану 

ВТ1-0 формуванням субмікрокристалічної структури гвинтовою екструзією : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.01 "Металознав. 

та терміч. оброб. металів" / Ткач Дар'я Володимирівна ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — 

Запоріжжя, 2013. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — 

[2013-3958 А=24178] УДК 669.295:620.18 

11067. Фурс Т. В. Удосконалення технології вирощування монокристалів PbI2 і 

дослідження їх властивостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Фурс Тетяна Василівна ; Луц. нац. техн. 

ун-т. — Луцьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — 

[2013-2742 А] УДК 669-172 

11068. Чорноіваненко К. О. Формування структури поверхневого композит-

ного шару з підвищеними фізико-механічними властивостями у литих високолегова-

них залізних сплавах при комплексній хіміко-термічній обробці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терміч. 

оброб. металів" / Чорноіваненко Катерина Олександрівна ; Нац. металург. акад. Ук-

раїни. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 

100 пр. — [2013-0599 А] УДК 669.017.15:620.18 

11069. Янченко О. Б. Структура, властивості та технологія отримання високо-

вуглецевих сплавів з компактним графітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Янченко Олександр Борисо-

вич ; Луц. нац. техн. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Луцьк, 2013. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (33 назви). — 100 пр. — [2013-3035 А] УДК 

669.11.017.05 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Легка  

промисловість загалом 

На ступінь доктора 

11070. Галавська Л. Є. Розвиток наукових основ вироблення інтегрованого 

кулірного трикотажу з прогнозованими властивостями : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. 

і трикотаж. виробів" / Галавська Людмила Євгеніївна ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну. — К., 2013. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—43 (90 назв). — 100 пр. — 

[2013-1982 А] УДК 677.025 

11071. Кшивецький Б. Я. Прогнозування довговічності з'єднань деревини 

клеями на термопластичній основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення меблів та ви-

робів з деревини" / Кшивецький Богдан Ярославович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. 

лісотехн. ун-т України". — Львів, 2013. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—34. — 100 пр. — [2013-3529 А] УДК 674.028.9 

11072. Маєвський В. О. Науково-технологічні основи виробництва пилопро-

дукції з урахуванням форми та розмірно-якісної характеристики лісоматеріалів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія 

деревооброб., виготовлення меблів та виробів з деревини" / Маєвський Володимир 

Олександрович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 

2013. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (44 назви). — 

100 пр. — [2013-3232 А] УДК 674.038.09 

11073. Семак Б. Б. Формування вітчизняного ринку екологічно безпечної си-

ровини текстильної промисловості: методологічні засади і практика : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Семак Богдан Богданович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-

екол. дослідж., [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2013. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 26—33 (71 назва). — 100 пр. — [2013-0489 А] УДК 677.03.08 

11074. Третякова Л. Д. Розвиток наукових основ створення захисного одягу 

для працівників атомних електричних станцій : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і 
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трикотаж. виробів" / Третякова Лариса Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (46 назв). — 100 пр. — [2013-2737 А] 
 УДК 678.174:621.039 

На ступінь кандидата 

11075. Бреднікова С. В. Розробка комплексної оцінки якості модифікованих 
лляних волокон за розрахунковою добротністю прядива : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Бреднікова 
Світлана Вікторовна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2013. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1977 А] УДК 677.11.01 

11076. Губіна А. В. Поліуретанові сітки на основі ксантану та блокованого 
поліізоціанату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Губіна Анастасія Володимирівна ; НАН 
України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2012. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-2448 А] УДК 678.664:66.091 

11077. Єліна Т. В. Удосконалення проектування кулірного трикотажу шляхом 
тривимірного геометричного моделювання його структури : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, 
швейн. і трикотаж. виробів" / Єліна Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т технологій та 
дизайну. — К., 2013. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (30 назв). — 100 пр. — 
[2013-0170 А] УДК 677.075 

11078. Кокоріна Г. В. Розробка процесу реконструкції українського історич-
ного чоловічого костюма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Ко-
коріна Галина Василівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2013. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 100 пр. — [2013-3811 А] 

 УДК 687.11.016(=161.2)(091) 
11079. Короленко Є. О. Удосконалення технології одержання довгого тіпаного 

пенькового волокна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. і 
луб'ян. культур" / Короленко Євгенія Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 
2012. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2451 А]
 УДК 677.11/.15.021.1 

11080. Олійник О. Ю. Удосконалення механізмів відтяжки та накатування по-
лотна круглов'язальних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.05.10 "Машини лег. пром-сті" / Олійник Олена Юріївна ; Київ. нац. 
ун-т технологій та дизайну. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). 
— 100 пр. — [2013-0913 А] УДК 677.055 

11081. Розсоха Т. І. Проектування основов'язаного двошарового трикотажу 
поліфункціонального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. ви-
робів" / Розсоха Тетяна Іванівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2013. 
— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0465 А] 

 УДК 677.025.6.025.1 
11082. Сербенівська А. Ю. Механізм активізації інноваційних процесів текс-

тильних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Сербенівська Аліна Юріївна ; Київ. нац. 
ун-т технологій та дизайну. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2013-2835 А] УДК 677:330.341.1 
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11083. Сторожук О. Л. Визначення анізотропних пружних характеристик де-

ревини акустичним методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення меблів та виробів з 

деревини" / Сторожук Олександр Леонідович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. 

ун-т України". — Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(18 назв). — 100 пр. — [2013-3359 А] УДК 674.038 

11084. Струмінська Т. В. Розробка захисних рукавиць від впливів високотем-

пературного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Стру-

мінська Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2839 А] 

 УДК 687.174:685.4 

11085. Тимик Д. В. Закономірності впливу модифікування поверхні лущеного 

шпону на властивості фанери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення меблів та виробів з 

деревини" / Тимик Діана Володимирівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. лісотехн. ун-т 

України". — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2013-0543 А] УДК 674.093.26 

11086. Філіппова О. В. Удосконалення технології дублювання деталей одягу із 

штучних шкір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 

"Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Філіппова Олена Во-

лодимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3829 А] УДК 687.18:675.024 

11087. Фурса О. О. Еластомерні композиції на основі каучуків загального при-

значення та подрібненого вулканізату модифікованого нітрогеновмісними сполука-

ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Тех-

нологія полімер. і композиц. матеріалів" / Фурса Ольга Олександрівна ; Держ. вищ. 

навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2012. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2013-0575 А] УДК 678.074 

11088. Янович І. В. Структурномодифіковані функціональні еластичні піно-

поліуретани на основі вуглеводів та олій природного походження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. 

сполук" / Янович Ірина Володимирівна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. 

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

[2013-2479 А] УДК 678.664:547.454 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь доктора 

11089. Дьомін Д. О. Моделювання та оптимізація управління процесами елект-

роплавки в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи і процеси управління" / Дьомін Дмитро Олек-

сандрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х., 2013. — 35 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (33 назви). — 100 пр. — [2013-2528 А] УДК 519.24:681.5 

11090. Єпіфанов Ю. М. Синтез автоматизованих систем робастного керування 

технологічними процесами отримання сцинтиляційних матеріалів для дозиметрії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автома-
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тизація процесів керування" / Єпіфанов Юрій Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т, 

[Ін-т сцинтиляц. матеріалів НАН України]. — Одеса, 2012. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—35 (36 назв). — 100 пр. — [2013-3472 А] УДК 681.5 

11091. Осадчий С. І. Методологія максимізації якості стабілізації крейсер-

ського руху автономного високошвидкісного об'єкта в кавітуючому середовищі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Авто-

матизація процесів керування" / Осадчий Сергій Іванович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (45 назв). — 

100 пр. — [2013-1171 А] УДК 681.513 

11092. Тимченко В. Л. Автоматизація процесів керування морськими рухоми-

ми об'єктами на основі робастно-оптимальних систем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Тимченко Віктор Леонідович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудуван-

ня ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2013. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(52 назви). — 100 пр. — [2013-0546 А] УДК 62-503.56:681.5.013 

На ступінь кандидата 

11093. Бляут Ю. Є. Автоматична ідентифікація помпажних характеристик га-

зоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом для ефективного антипом-

пажного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Бляут Юрій Євстахович ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2013-1682 А] УДК 681.513.52:622.691 

11094. Божко В. В. Аналіз і синтез оптимальних систем керування синхронни-

ми двигунами з постійними магнітами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Божко Владислав 

Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2013. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3419 А] 

 УДК 681.5.012/.013 

11095. Городжа К. А. Автоматизована система статистичної віброударної діаг-

ностики електротехнічного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Городжа 

Костянтин Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2013-1772 А] УДК 681.518.5:621.3 

11096. Литвиненко В. А. Аналіз показників надійності сукупності засобів ви-

мірювальної техніки в умовах широкого промислового застосування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сер-

тифікація та метрол. забезп." / Литвиненко Володимир Анатолійович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т", [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2013-1225 А] 

 УДК 006.91:681.2 

11097. Максимова О. Б. Удосконалення інформаційного та математичного за-

безпечення для автоматизованого керування системою теплопостачання зі змінною 

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

05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Максимова Оксана Борисівна ; Одес. 

нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2013-0727 А] УДК 681.5:658.264 

11098. Мережаний Ю. Г. Автоматизована система контролю мікроклімату 

спеціальних виробничих приміщень для складання прецизійних приладів : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи 

контролю та визначення складу речовин" / Мережаний Юрій Григорович ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 21, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2013-2195 А] УДК 681.5.017:628.87 

11099. Мілявський Ю. Л. Методи адаптивного координуючого керування та 

прогнозування процесів з різнотемповою дискретизацією : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи і процеси керування" / 

Мілявський Юрій Леонідович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 

2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1697 А] 

 УДК 681.513.5 

11100. Мінєєв О. С. Автоматизація вібророзпушувальної установки для ро-

звантаження сипких змерзлих вантажів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Мінєєв Олек-

сандр Сергійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 138 пр. — [2013-3760 А] 

 УДК 681.532.3 

11101. Підтиченко О. В. Автоматизоване керування процесом структурно-

параметричного синтезу складових гнучких інтегрованих систем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Підтиченко Олександр Владиславович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — К., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (16 назв). — 160 пр. — [2013-1796 А] УДК 681.51 

11102. Присяжнюк Т. І. Вдосконалення методичних засад та технічних за-

собів відтворення витрати газу в діапазоні від 0,001 до 0,016 м
3
/год : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифіка-

ція та метрол. забезп." / Присяжнюк Тарас Ігорович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). 

— 130 пр. — [2013-0445 А] УДК 006.91:681.122 

11103. Руднєв Є. С. Розробка і дослідження робастних систем керування елект-

роприводів змінного струму із синхронними двигунами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Руднєв Євген Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Донбас. держ. 

техн. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2013-0770 А] УДК 681.5:62-83 

11104. Сашньова М. В. Автоматизоване управління технологічним процесом 

виробництва ПЕТ-тари з використанням алгоритмів моніторингу якості продукції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Авто-

матизація процесів керування" / Сашньова Мар'яна Василівна ; Нац. ун-т харч. тех-

нологій. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — 

[2013-1181 А] УДК 681.518 

11105. Сергеєва К. О. Математична модель та система керування температур-

ного режиму конвертерної плавки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Сергеєва Катерина 

Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (26 назв). — 150 пр. — [2013-0958 А]

 УДК 681.5:669.184 

11106. Серова-Нашева Н. В. Управління технологічним процесом виготов-

лення виробів для однопараметричної селективної збірки : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Серова-Нашева Наталія Валеріївна ; Севастопол. нац. техн. ун-т, [Севастопол. нац. 

ун-т ядер. енергії та пром-сті М-ва енергетики та вугіл. пром-сті України]. — 

Севастополь, 2013. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). 

— 100 пр. — [2013-3338 А] УДК 681.5 

11107. Степанець О. В. Автоматична система регулювання температури пер-

винної пари прямоточного котлоагрегата зі змінними режимами роботи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація 

процесів керування" / Степанець Олександр Васильович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв). — 130 пр. — [2013-0994 А] УДК 621.181.1:681.5 

11108. Толбатов А. В. Інформаційна технологія аналізу динаміки процесів функ-

ціонування газотурбінної установки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Толбатов Андрій Володимирович ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Вінниця, 2013. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (21 назва). — 125 пр. — [2013-1819 А] УДК 681.518.3:621.438.081 

11109. Чигур Л. Я. Система підтримки прийняття рішень для управління від-

працюванням породоруйнівного інструменту стираючої дії в процесі буріння : авто-

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

процесів керування" / Чигур Людмила Ярославівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2013-3005 А] УДК 681.518:622.248 

11110. Щербатюк В. Л. Автоматизоване керування процесом виробництва ку-

рячих яєць з прогнозуванням збурень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Щербатюк Вадим 

Леонідович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України Кабінету Міністрів України]. — К., 2013. — 24 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 130 пр. — [2013-1464 А] УДК 681.5:636.52/.58.034 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь доктора 

11111. Манько О. О. Створення ефективних пристроїв оптичного зв'язку та 

методів їх дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Манько Олександр Олексійович ; Держ. 

ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2013. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 

(48 назв). — 100 пр. — [2013-3240 А] УДК 681.7.013 

На ступінь кандидата 

11112. Возняк Л. Ю. Світловипромінювальні структури на основі трихінолі-

нату алюмінію (AIq3), модифіковані нанорозмірними плівками похідного піразоліну 

та йодиду міді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Возняк Леся Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політех-

ніка". — Львів, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-0662 А] УДК 621.327.2 

11113. Смішний С. М. Засіб вимірювального контролю концентрації газу на 

основі волоконно-оптичних вимірювальних перетворювачів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 
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визначення складу речовин" / Смішний Сергій Миколайович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, 

[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Вінниця, 2013. — 24 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—21 (30 назв). — 100 пр. — [2013-0512 А] УДК 681.7.068 

11114. Труш О. В. Покращення показників якості системи управління запи-

сом-відтворенням інформації з магнітооптичних носіїв : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.20 "Оптоелектрон. системи" / Труш 

Олександр Вікторович ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-2343 А] 

 УДК 681.7.013 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь доктора 

11115. Галушко В. О. Технологічні основи інновацій при ремонті і віднов-

ленні будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.08 

"Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Галушко Валентина Олександрівна ; 

Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2013. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—36. — 100 пр. — [2013-1304 А] УДК 69.059.7 

11116. Губанов В. В. Забезпечення заданої довговічності металевих промисло-

вих висотних споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Губанов Вадим Вікторович ; Дон-

бас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (47 назв). — 130 пр. — [2013-3114 А] УДК 69.059.4:624.97 

11117. Сопов В. П. Методологічні основи дослідження і регулювання мікро-

структури цементного каменю в бетоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Сопов Віктор Петрович ; 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2013. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—35. — 100 пр. — [2013-3610 А] УДК 691.327:691.542 

На ступінь кандидата 

11118. Ал-Амрей Ровад Аднан Атіа. Властивості бетонів аеродромних по-

криттів для умов Іраку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Ал-Амрей Ровад Аднан Атіа ; Одес. держ. 

акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2013. — 17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2561 А] УДК 691.32:625.717(567) 

11119. Безух А. С. Організаційно-технологічний механізм оптимізації діяль-

ності будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Безух Андрій 

Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3052 А] УДК 658.51:69.057 

11120. Вабіщевич М. О. Чисельне моделювання пружних нестаціонарних ко-

ливань просторових тіл із тріщинами на основі напіваналітичного методу скінчених 

елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 

"Буд. механіка" / Вабіщевич Максим Олегович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 

2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3084 А] 

 УДК 69.04 
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11121. Єлькіна І. І. Стінові матеріали на основі шламів промивання подріб-

нених магматичних порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Єлькіна Ірина Іванівна ; Нац. акад. при-

родоохорон. та курорт. буд-ва. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1313 А] УДК 691.3 

11122. Забелін С. А. Технологія ремонту та відновлення каналізаційних трубо-

проводів, розташованих у складних геологічних умовах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. 

буд-ва" / Забелін Сергій Анатолійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2013. 

— 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1733 А] УДК 

691.13.059.25 

11123. Касинець М. Є. Удосконалення геліопанелей періодичної дії, суміще-

них із покриттям будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Касинець Мар'яна 

Євгеніївна ; Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва, [Нац. ун-т "Львів. по-

літехніка"]. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 120 пр. — [2013-2229 А] УДК 697.329 

11124. Кириченко М. А. Інтенсифікація теплообміну в електричних повітря-

но-опалювальних агрегатах з трубчастими нагрівачами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазо-

постачання" / Кириченко Михайло Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — 

К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2013-2801 А]

 УДК 697.1 

11125. Кондрикінська А. В. Енергозбереження в системах опалення будівель 

за рахунок використання конденсаційних котлів, альтернативних енергоносіїв та 

акумулювання тепла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Кондрикінська Анна Вік-

торівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 130 пр. — [2013-3510 А] УДК 697.34 

11126. Кононов Д. В. Керамічний стіновий матеріал на основі техногенної си-

ровини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 

"Буд. матеріали та вироби" / Кононов Денис Володимирович ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2013. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1523 А] 

 УДК 691.4:67.08 

11127. Літвінова Е. В. Динамічне обстеження будівель та споруд : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, бу-

дівлі та споруди" / Літвінова Елла Валентинівна ; Нац. акад. природоохорон. та ку-

рорт. буд-ва. — Сімферополь, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-2891 А] УДК 699.841:624.042.8 

11128. Ложка Ю. В. Удосконалення організаційно-технологічних рішень улаш-

тування гідроізоляції підземних частин будівель : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 

Ложка Юлія Віталіївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2013. — 16 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0720 А] УДК 699.82.035.4 

11129. Малявіна О. М. Прогнозування надійності трубопроводів розподільчих 

теплових мереж статистичними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / 
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Малявіна Ольга Миколаївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт., [Харків. нац. акад. 

міськ. госп-ва]. — Х., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-0728 А] УДК 697.33 

11130. Миколаєць М. Г. Ефективні бетони для попередньо-напружених за-

лізобетонних конструкцій з термічнозміцненою арматурою : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Ми-

колаєць Максим Григорович ; Держ. п-во "Держ. НДІ буд. конструкцій". — К., 2013. 

— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2013-1371 А] УДК 

691.87 
11131. Молодід О. С. Технологія влаштування реставраційної цем'янкової шту-

катурки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 

"Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Молодід Олександр Станіславович ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-1548 А] УДК 693.61.059.25 
11132. Мягкохліб Р. С. Формування параметрів мікроклімату в цехах сушіння 

деревини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 

"Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Мягкохліб Роман Сергійович ; 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2013. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22 (8 назв). 
— 120 пр. — [2013-0738 А] УДК 697.95:677.047 

11133. Осипов С. О. Технологія реставрації аркових конструкцій і склепінь 

пам'яток архітектури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Осипов Сергій Олександ-

рович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт., [Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.]. — Одеса, 
2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-1255 А] УДК 69.059.25:725.94 

11134. Паланчук Д. В. Бетони на основі вторинних дрібнозернистих продуктів 

промисловості Дніпропетровського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Паланчук Дмитро 

Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.", 

[Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпропетровськ, 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — 
[2013-1622 А] УДК 691.327:666.972.124 

11135. Себова Г. Ю. Організаційно-управлінські структури будівельних орга-

нізацій в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Себова Ганна Юріївна ; 

Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1406 А] УДК 658:69 

11136. Скокова А. О. Розвиток технології робіт із відновлення властивостей 

фасадної теплоізоляції будинків з опорядженням тонкошаровими штукатурками : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Техно-
логія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Скокова Альона Олексіївна ; Держ. вищ. навч. 

закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 120 пр. — [2013-1264 А] 

 УДК 699.86.059 

11137. Суханова С. В. Композиції на основі бентонітових глин для забезпе-
чення безтраншейного прокладання комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Суханова 

Світлана Володимирівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — Одеса, 2013. — 19 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2328 А] УДК 691.5 
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11138. Черненко К. В. Технологія піднімання великорозмірних покриттів з 

одночасним влаштуванням постійних опор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 

Черненко Костянтин Віталійович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт., [Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архіт.]. — Одеса, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-1278 А] УДК 69.057.2.057.45 

11139. Чуприна Ю. А. Сучасні організаційно-технологічні моделі управління 

якістю у будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Чуприна Юрій Анатолійович ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2013-2379 А] УДК 658.56:69 

11140. Шайхед О. В. Підвищення ефективності спалювання високозольного 

вугілля в теплогенераторах систем теплопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопо-

стачання" / Шайхед Ольга Володимирівна ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. 

— Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-3655 А] УДК 697.32 

11141. Юрін О. І. Раціональні огороджувальні конструкції покриття будівель 

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

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Юрін Олег Іванович ; Полтав. нац. 

техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 130 пр. — [2013-1466 А] УДК 692.46:725.355 

11142. Яременко М. О. Раціональні режими відпуску теплоти централізова-

ними та автономними джерелами при їх сумісному функціонуванні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання" / Яременко Марина Олександрівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва 

та архіт. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-0834 А] УДК 697.34 

11143. Ярова Л. В. Удосконалення організаційно-технологічних моделей оцінки 

ефективності будівельних проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Ярова Ліна 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Запоріз. держ. інж. акад.]. — К., 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-3679 А]

 УДК 005.584.1:69.057 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.0 Теорія та філософія мистецтва 

На ступінь доктора 

11144. Волков С. М. Соціокультурна динаміка інституалізаційних, інтеграцій-

них та регіоналізаційних процесів в мистецькій освіті України: культурологічний 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : [спец.] 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Волков Сергій Михайлович ; М-во культури України, 

Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Ін-т мистецтвознав., фольклористики 

та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України]. — К., 2013. — 28 с. — Бібліогр.: 

с. 24—26 (23 назви). — 100 пр. — [2013-0082 А] УДК 008(477) 
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На ступінь кандидата 

11145. Куліш О. А. Первісне мистецтво України у загальносвітовому контексті : 

(ідейно-світогляд. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецт-

вознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Куліш Оксана Андріївна ; М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2013. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 120 пр. — [2013-1608 А] УДК 7.031(477) 

11146. Мазур В. П. Іконостас Успенської церкви Ставропігійського братства у 

Львові (1629—1638). Реконструкція, богословська програма, майстри, стиль : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.05 "Обра-

зотвор. мистецтво" / Мазур Вікторія Павлівна ; М-во культури України, Нац. акад. 

образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 

120 пр. — [2013-3233 А] УДК 7.04:271.2-523.47](477.83-25)"16" 

11147. Новоженець-Гаврилів Г. П. Культурно-мистецькі процеси в середови-

щі української діаспори кінця 1940—1970-х років: поліваріантність художнього дос-

віду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Новоженець-Гаврилів Галина Павлівна ; М-во культу-

ри України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, [Ін-т народознав. НАН України]. 

— Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2013-2821 А] 

 УДК 7.072.2(100)(=161.2)"1940/1970" 

11148. Пархоменко Г. А. Іспано-каталонський модерн: становлення і стильові 

прояви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Пархоменко Галина Анатоліївна ; М-во культури Ук-

раїни, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2013-2272 А] УДК 7.036(460) 

11149. Рижова О. О. Іконостас собору Софії Київської в контексті київської 

іконописної школи ХVІІІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Рижова Ольга Олегівна ; 

М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2013. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2013-3314 А] 

 УДК 271.2-523:7.04](477-25)"17" 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь доктора 

11150. Древаль І. В. Методологічні основи містобудівного розвитку залізнич-

них вокзальних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архіт. : [спец.] 

18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архіт." / Древаль Ірина Владиславівна ; Пол-

тав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Пол-

тава, 2013. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (31 назва). — 100 пр. — [2013-1509 А]

 УДК 711.453.1 

На ступінь кандидата 

11151. Панченко О. О. Принципи симетризації архітектурно-планувальної ком-

позиції міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 

"Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Панченко Оксана Олександрівна ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-1868 А] УДК 711.4 
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11152. Тищенко Г. В. Архітектурно-ландшафтна реабілітація порушених тери-

торій : (на прикл. Сак. рекреац. підр-ну Криму) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архіт." / Тищенко 

Галина Вікторівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Нац. акад. приро-

доохорон. та курорт. буд-ва]. — Полтава, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). 

— 100 пр. — [2013-1817 А] УДК 712.25(477.75) 

11153. Шеремета Я. М. Інвестиційне моделювання реконструкції районів заста-

рілого житлового фонду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.20 "Містобудування та терит. планув." / Шеремета Ярослав Миколайо-

вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Н.-д. і проект. ін-т містобудування М-ва регіон. 

розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3014 А] УДК 711.581-168 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

11154. Бородін А. О. Функціонально-планувальна організація банківських 

установ масового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 

18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / Бородін Артем Олександрович ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20, [1] с, включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 

100 пр. — [2013-0055 А] УДК 725.1:336.71 

11155. Емаміанфар А. Об'ємно-планувальна організація вищих навчальних за-

кладів архітектурного профілю в Ірані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / Емаміанфар Алі ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архіт. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

100 пр. — [2013-1026 А] УДК 727.3(55) 

11156. Єжова О. І. Архітектурно-планувальна організація підземних автостоя-

нок в структурі житлових будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / Єжова Олександра Ігорівна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2013-0167 А] УДК 728.1.059 

11157. Кравченко І. Л. Принципи архітектурно-планувальної організації 

центрів медично-соціальної реабілітації дітей та підлітків з фізичними вадами : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та 

споруд" / Кравченко Ірина Леонідівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Київ. зонал. 

н.-д. і проект. ін-т по цивіл. буд-ву (ПАТ "КиївЗНДІЕП") М-ва регіон. розв., буд-ва 

та житл.-комун. госп-ва України]. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2013-2883 А] УДК 725.1:364-57-053.2-056.26 

11158. Мержієвська Н. Ю. Архітектурно-планувальна реорганізація готелів 

4—5 зірок в історичних будівлях центру міста : (на прикл. м. Одеса) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / 

Мержієвська Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2013. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2013-1860 А] УДК 728.1:640.412 

11159. Ніколаєнко В. В. Методика архітектурного формування загальномісь-

кої системи громадського харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Ніколаєнко Во-

лодимир Володимирович ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт., [Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка]. — Макіївка (Донец. обл.), 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 

(7 назв). — 130 пр. — [2013-2260 А] УДК 725.7.012 
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11160. Пчельніков В. М. Методика формування функціонально-планувальної 

організації соціального житла в умовах Криму : (на прикл. м. Сімферополь) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., ре-

ставрація пам'яток архіт." / Пчельніков Володимир Миколайович ; Донбас. нац. акад. 

буд-ва і архіт., [Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Макіївка (Донец. обл.), 

2013. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 130 пр. — [2013-2289 А] 

 УДК 728.1-047.74-058(477.75) 

11161. Рожко В. М. Методика графічної реконструкції дерев'яної наскельної 

архітектури : (на прикл. пам'яток ІХ—ХVІ ст. Захід. регіону України) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.01 "Теорія архіт., реставрація 

пам'яток архіт." / Рожко Василь Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2013. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2554 А]

 УДК 72.021.23(477.8)"08/15" 

11162. Шемтоуб Согол. Традиції і сучасність в архітектурі багатофункціональ-

них комплексів Ірану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 

18.00.01 "Теорія архіт., реставрація пам'яток архіт." / Шемтоуб Согол ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архіт. — К., 2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). 

— 100 пр. — [2013-1114 А] УДК 725.012(55) 

11163. Шпара В. І. Особливості архітектурно-планувальної організації висот-

них житлових комплексів : (на прикл. крупніших міст) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. архіт. : [спец.] 18.00.02 "Архіт. будівель та споруд" / Шпара Ва-

лентина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., [Київ. зонал. н.-д. ін-т експерим. 

проектув., М-во регіон. розв., буд-ва та житл.-комун. госп-ва України]. — К., 2013. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-

3019 А] УДК 728.1.012 

73/76 Образотворче мистецтво.  

Декоративно-прикладне мистецтво 

На ступінь кандидата 

11164. Виноградов В. Є. Декоративне мистецтво в архітектурно-просторовому 

середовищі Ялти 80-х рр. ХІХ — 10-х рр. ХХ ст.: художньо-стилістичні особливості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декор. 

і приклад. мистецтво" / Виноградов Віктор Євгенійович ; Львів. нац. акад. мистецтв. 

— Львів, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 120 пр. — [2013-2211 А]

 УДК 747:72](477.75-21)"18/19" 

11165. Вольська С. О. Кераміка Західного Поділля кінця ХІХ—ХХ століття : 

(історія, типологія, худож. особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декор. і приклад. мистецтво" / Вольська Світ-

лана Олексіївна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2483 А] УДК 738(477.8)"18/19" 

11166. Мироненко В. О. Особливості мистецтва фотографії Києва доби неза-

лежності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 

17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Мироненко Вікторія Олександрівна ; М-во куль-

тури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архіт. — К., 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3247 А] УДК 77.04(477-25) 

11167. Мироненко Н. Г. Будянський фаянс. Історія, художні особливості, пер-

соналії (1887—2006) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 
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спец. 17.00.06 "Декор. і приклад. мистецтво" / Мироненко Надія Григорівна ; Львів. 

нац. акад. мистецтв. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2013-2245 А] УДК 738.22.03(477.54) 

11168. Юрова Т. М. Однострій українських військових формувань першої по-

ловини ХХ ст.: синтез національних мистецьких традицій та європейської практики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.06 "Декор. 

і приклад. мистецтво" / Юрова Тетяна Миколаївна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — 

Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 120 пр. — [2013-2508 А] 

 УДК 746.4:355.14](477)"19" 

11169. Ямаш Ю. В. Живопис Івана Труша: творчий метод тематичних циклів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.05 "Обра-

зотвор. мистецтво" / Ямаш Юрій Володимирович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — 

Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2515 А] 

 УДК 75.071.1.03 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

11170. Завгородня Г. Ф. Поліфонія як засаднича основа музичного мислення: 

до методології музикознавчого аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Завгородня Галина Федорівна ; 

НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, 

[Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової М-ва культури України]. — К., 2013. — 32 с. 

— Бібліогр.: с. 25—29 (43 назви). — 100 пр. — [2013-1594 А] УДК 781.4 

11171. Ізваріна О. М. Оперне мистецтво як феномен української художньої 

культури 60-х років ХІХ — першої третини ХХ століття: історичний аспект : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та 

історія культури" / Ізваріна Олена Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 

(39 назв). — 100 пр. — [2013-0690 А] УДК 782(477)"18/19" 

11172. Ущапівська О. М. Музичне мистецтво Донбасу в трансрегіональних 

соціокультурних процесах кінця ХІХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культу-

ри" / Ущапівська Олена Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т куль-

тури і мистецтв. — К., 2013. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (43 назви). — 100 пр. — 

[2013-3380 А] УДК 78.03(477.6)"18/20" 

11173. Шуміліна О. А. Стильова динаміка української духовної музики ХVІІ—

ХVІІІ століть : (за матеріалами рукопис. колекцій) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Шуміліна Ольга 

Анатоліївна ; М-во культури, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 

2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-3023 А] УДК 783.6.03(=161.2)"16/17" 

На ступінь кандидата 

11174. Асталош Г. Л. Еволюція фортепіанної виразовості в камерно-інстру-

ментальних ансамблях українських композиторів останньої третини ХХ ст. : (на прикл. 

творчості М. Скорика, Є. Станковича, В. Сильвестрова) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Асталош Га-
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бріела Ласлівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — 

Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3724 А] УДК 

780.8:780.616.432 

11175. Білозуб Л. М. Національний дискурс сучасної музичної культури : 

(в контексті вітчизн. композитор. шк.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Білозуб Людмила 

Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 

2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2094 А] 

 УДК 78.036.071.1(477) 

11176. Бойчук О. М. Хорове мистецтво Тернопільщини в контексті соціокуль-

турних процесів ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецт-

вознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Бойчук Оксана Миколаївна ; НАН Ук-

раїни, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Нац. 

акад. керів. кадрів культури і мистецтв М-ва культури України]. — К., 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1764 А] УДК 784.1(477.84)"19" 

11177. Ван Сі. Аспекти інтерпретації поезії Китаю в українській камерно-

вокальній музиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ван Сі ; М-во культури України, Львів. нац. муз. 

акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (4 назв). — 100 пр. 

— [2013-1202 А] УДК 784.3(=161.2):821.581-1 

11178. Ван Чуньмей. Героїчні жіночі характери в операх Дж. Пуччіні у кон-

тексті світового музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ван Чуньмей ; Одес. нац. муз. 

акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 

120 пр. — [2013-0656 А] УДК 782.1.03 

11179. Вишинська Н. О. Процеси стилеутворення та шляхи оновлення му-

зичної образності у камерно-вокальній творчості М. П. Мусоргського : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Вишинська Наталія Олександрівна ; М-во культури України, Нац. муз. 

акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). 

— 100 пр. — [2013-3089 А] УДК 784.3.071.1(47+57)(092) 

11180. Гофман І. Т. Старозавітня спадщина у християнській музичній куль-

турі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Гофман Ірина Тадеївна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. 

акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (4 назви). — 

100 пр. — [2013-3729 А] УДК 783:27 

11181. Даньшина Н. В. Специфіка виконання ренесансної вокальної музики в 

умовах вітчизняної хорової практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Даньшина Наталія Володими-

рівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 

2013. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2013-3118 А]

 УДК 784.034:784.087.68(477) 

11182. Жолдакова В. О. Скрипкова артикуляція як предмет музикознавчого 

аналізу та виконавської інтерпретації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Жолдакова Вілена Олександрів-

на ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2013-2226 А] УДК 780.614.331.02 
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11183. Завісько Н. З. Прояви кордоцентризму в українській музичній куль-

турі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Завісько Наталія Зіновіївна ; М-во культури України, Львів. нац. 

муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 

110 пр. — [2013-1781 А] УДК 78.03(477) 

11184. Ізуграфова Н. В. Дитяча опера як автономна жанрова форма у кон-

тексті сучасної музичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ізуграфова Наталя Валеріївна ; 

Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(5 назв). — 120 пр. — [2013-2795 А] УДК 782.071.2-053.2 

11185. Калин Р. Й. Конвергенція національних вокальних шкіл як феномен 

музичної культури : (на прикл. діяльн. укр. співаків на сцені Большого театру в 

Москві у другій половині ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Калин Руслана Йосипівна ; М-во 

культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Львів. нац. муз. акад. 

ім. М. В. Лисенка]. — Одеса, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 120 пр. — 

[2013-2797 А] УДК 784.071.5(477) 

11186. Кудринецький С. М. Жанрово-семантичний простір коломийки в 

українській музиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кудринецький Сергій Миколайович ; М-во культу-

ри України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2013-0710 А] 

 УДК 78.031.4(=161.2) 

11187. Куліш А. М. Актуальні виконавські форми сербського баянно-аккор-

деонного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Куліш Антон Миколайович ; Одес. нац. муз. акад. 

ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 120 пр. 

— [2013-2808 А] УДК 781.7(=163.41):780.8:780.647.2 

11188. Кушнір А. Я. Київська флейтова школа: теоретичний, історичний, ви-

конавський аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кушнір Антон Ярославович ; Одес. нац. муз. акад. 

ім. А. В. Нежданової, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського]. — Одеса, 2013. 

— 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2013-1044 А] 

 УДК 780.8:780.641/.642](477-25) 

11189. Леонтьєва О. Л. Хорове мистецтво Дніпропетровщини в контексті ук-

раїнської культури другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія куль-

тури" / Леонтьєва Олена Леонідівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів 

культури і мистецтв. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. 

— [2013-0716 А] УДК 784.1(477.63)"19" 

11190. Мимрик М. Р. Саксофон в українській камерній музиці кінця ХХ — по-

чатку ХХІ століття: композиторська творчість і виконавська практика : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Мимрик Михайло Романович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики 

та етнології ім. М. Т. Рильського, [Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського М-ва 

культури України]. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 100 пр. — 

[2013-1861 А] УДК 780.643.2:785.7(477)"19/20" 
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11191. Мозгова О. М. Творчість Миколи Мозгового як явище української ма-

сової музичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецт-

вознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Мозгова Олена Миколаївна ; 

М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2013. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2013-0735 А] 

 УДК 784.6.011.26(477)(092) 

11192. Мужчиль В. С. Акустична структура інструментального звукоутворен-

ня в музиці ХХ століття: струнно-смичкова група : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Мужчиль Віктор 

Степанович ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2013. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 130 пр. — [2013-0374 А] 

 УДК 781.63:780.8:780.61]"19" 

11193. Онищенко Д. Ю. Герменевтично-виконавський дискурс фортепіанних 

сонат Сергія Прокоф'єва в інтерпретаційному просторі другої половини ХХ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Онищенко Дмитро Юрійович ; М-во культури України, Львів. нац. муз. 

акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (4 назви). — 

100 пр. — [2013-0947 А] УДК 78.082.2:780.616.432 

11194. Охманюк В. Ф. Етнічна музика Черкаської Звенигородщини : (рит-

моструктур., парадигматич. та семіолог. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ох-

манюк Віталій Федорович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і ми-

стецтв. — К., 2013. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 140 пр. — 

[2013-2269 А] УДК 784.4(477.46) 

11195. Паламарчук К. М. Жанр німецької меси як репрезентант церковної 

культури Австрії другої половини ХVIII — першої третини ХІХ століть : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та 

історія культури" / Паламарчук Катерина Миколаївна ; М-во культури України, Нац. 

акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-0748 А] УДК 783.21(436)"17/18" 

11196. Пилатюк А. І. Тенденції розвитку іспанської скрипкової музики у кон-

тексті естетики Ренасим'єнто : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ми-

стецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Пилатюк Анастасія Ігорівна ; М-во 

культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, [Львів. нац. 

муз. акад. ім. М. В. Лисенка]. — Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 

120 пр. — [2013-0752 А] УДК 780.8:780.614.331](460) 

11197. Регрут В. Й. Семантика ансамблевих і хорових сцен в оперних творах 

В. Моцарта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Регрут Валерій Йосипович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежда-

нової. — Одеса, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 120 пр. — [2013-2492 А]

 УДК 782.1+784.9 

11198. Рудик М. М. Жанрово-стильове моделювання у фортепіанних циклах 

Л. Дичко: стабільні та варіативні риси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Рудик Марина Миколаївна ; Одес. 

держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Одеса, 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. 

— [2013-0472 А] УДК 780.8:780.616.433 
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11199. Русалова Г. Г. Семіосфера Петербурга в творчості Владислава Панчен-

ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Русалова Ганна Григорівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Кот-

ляревського. — Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-0474 А] УДК 78.071.01 

11200. Сахно І. Л. Візантійський богослужебний спів на сучасному етапі: 

співвідношення усної та письмової традицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Сахно Ігор Леонідович ; 

Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2013. — 14 с. — Бібліогр.: 

с. 11—12 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0772 А] УДК 783(37)"312" 

11201. Снєдкова Л. А. Історико-виконавський досвід ансамблевого музику-

вання за участю баяна та акордеона в Слобожанщині ХХ—ХХІ століть : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. ми-

стецтво" / Снєдкова Людмила Антонівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котля-

ревського. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — [2013-0778 А] 

 УДК 780.8:780.647.2](477.54) 

11202. Соколова Л. С. Фортепіанні тріо у творчості віденських класиків та 

австро-німецьких романтиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецт-

вознав. : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Соколова Лідія Сергіївна ; Харків. нац. 

ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. — Х., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(7 назв). — 100 пр. — [2013-0513 А] УДК 786.2:780.8:780.616.433](436+430) 

11203. Солтис Р. М. Львівське струнно-смичкове виконавство та педагогіка як 

полікультурний феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Солтис Роман Мирославович ; М-во культу-

ри України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (4 назв). — 100 пр. — [2013-3786 А] УДК 780.614.33.09(477.83-25) 

11204. Соляна В. В. "Студії по Етюдах Шопена" Л. Годовського в контексті 

розвитку фортепіанного мистецтва кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецт-

во" / Соляна Вікторія Валеріївна ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, [Нац. 

муз. акад. України ім. П. І. Чайковського]. — Одеса, 2013. — 16, [1] с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — [2013-0517 А] 

 УДК 780.8:780.616.433"18/19" 

11205. Тилик І. В. Творчість Артемія Веделя в контексті культурно-мистець-

кого і духовного життя України другої половини ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Тилик Ігор Володимирович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і ми-

стецтв. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2013-3369 А] 

 УДК 78.071.1(477)"17"(092) 

11206. У Цунь. Фаустіанство Ф. Ліста у світлі проблеми національної са-

моідентифікації музичної творчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / У Цунь ; Одес. нац. муз. акад. 

ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 120 пр. 

— [2013-2503 А] УДК 780.8:780.616.433 

11207. Фещак Н. М. Український струнний квартет ХХ століття: компози-

торська творчість і виконавська інтерпретація : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Фещак Наталія Ми-



   

 
447 

колаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-

ського, [НМАУ ім. П. І. Чайковського]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 

(6 назв). — 100 пр. — [2013-1826 А] УДК 780.8:780.61](477)"19" 

11208. Ху Пін. Розвиток українських та китайських культурних традицій у ка-

мерно-інструментальних ансамблях другої половини ХХ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ху 

Пін ; М-во культури України. Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2013. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1838 А] 

 УДК 785.7.03(477+510)"19" 

11209. Цзя Шиї. Передумови та напрями розвитку фортепіанної сюїти у твор-

чості китайських композиторів ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Цзя Шиї ; Одес. нац. муз. 

акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 

120 пр. — [2013-0585 А] УДК 78.03(510):780.8.083.1:780.616.432 

11210. Чжен Цзінь. Тема кохання як естетична та музично-інтонаційна пара-

дигма оперного жанру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знав. : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чжен Цзінь ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Не-

жданової. — Одеса, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 120 пр. — [2013-2506 А]

 УДК 781.68:782.1 

11211. Чупріна Н. М. Стилістика бідермайєра в фортепіанній творчості ХІХ сто-

ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Чупріна Наталія Миколаївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежда-

нової. — Одеса, 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 110 пр. — [2013-2752 А]

 УДК 780.8:780.616.432 

11212. Школьна Т. С. Українські музичні цехи ХVI—ХІХ ст. як культурно-

мистецький феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / Школьна Тетяна Степанівна ; М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1459 А] УДК 78.03"15/18" 

79 Видовищні види мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт 

На ступінь кандидата 

11213. Верховенко О. А. Танцювальна складова мюзиклу другої половини 

ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецт-

вознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Верховенко Ольга Анатоліїв-

на ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2013. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1299 А] УДК 792.57"19/20" 

11214. Зайцева А. В. "Дитяче" телебачення України: еволюція жанрів, форм та 

змісту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Зайцева Анастасія Вікторівна ; М-во культури України, 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(5 назв). — 100 пр. — [2013-3144 А] УДК 791.097-053.2(477)(091) 

11215. Крипчук М. В. Символічна образність театралізованих видовищ та ма-

сових свят Східної України : (на матеріалі Луганщини) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Крипчук Микола Володимирович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів 

культури і мистецтв. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. 

— [2013-0278 А] УДК 79.011:394.2](477.61) 
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11216. Помпа О. Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування : 

(на матеріалах Житомирщини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ми-

стецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Помпа Ольга Дмитрів-

на ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2013. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2282 А] УДК 793.31(477.42) 

11217. Святелик Ю. В. Ритм у хореографії: історичні та мистецькі виміри : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія 

та історія культури" / Святелик Юлія Володимирівна ; М-во культури України, Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-0487 А] УДК 793.3.013 

11218. Шаповал О. В. Трансформація кінообразності в контексті застосування 

цифрових технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав. : 

спец. 17.00.04 "Кіномистецтво, телебачення" / Шаповал Олександра Володимирівна ; 

НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсько-

го. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3837 А]

 УДК 791.63:004 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

11219. Виноградський Б. А. Науково-методичні основи підвищення рівня 

спеціальної підготовленості висококваліфікованих стрільців із лука : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. 

і проф. спорт" / Виноградський Богдан Анатолійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культу-

ри. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (65 назв). — 100 пр. — 

[2013-1888 А] УДК 799.322.015.134 

11220. Козлова О. К. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів ви-

сокої кваліфікації в умовах професіоналізації : (на прикл. легкої атлетики) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Козлова Олена Костянтинівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — К., 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38. — 100 пр. — 

[2013-0242 А] УДК 796.42.015.071.4 

11221. Ольховий О. М. Теоретико-методичні засади системи фізичної підго-

товки курсантів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Ольховий Олег Михайлович ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України, [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба, М-во обо-

рони України]. — К., 2013. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (45 назв). — 

100 пр. — [2013-2975 А] УДК 796.011.3:355.233 

11222. Шамардін В. М. Технологія управління системою багаторічної підго-

товки футбольних команд вищої кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Ша-

мардін Валерій Миколайович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Запоріз. нац. техн. 

ун-т]. — Львів, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32. — 100 пр. — [2013-2382 А]

 УДК 796.332.015.14 

На ступінь кандидата 

11223. Антонов С. В. Удосконалення технічної підготовленості стрільців з лу-

ка з використанням спрямованого розвитку їхніх координаційних здібностей на етапі 
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спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Антонов 

Сергій Васильович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-1242 А] УДК 799.322.015.134 

11224. Арєшина Ю. Б. Фізична реабілітація дітей середнього та старшого до-

шкільного віку, які страждають на рецидивний бронхіт : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабіліта-

ція" / Арєшина Юлія Борисівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Сум. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — К., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2013-2085 А] 

 УДК 796.035-053.4:616.233-002-085 

11225. Баканова О. Ф. Організація фізичного виховання студентської молоді 

на сучасному етапі реформування вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Баканова Олександра Феліксівна ; 

Харків. держ. акад. фіз. культури, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"ХАІ"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2013-1286 А] УДК 796.011.3-057.875 

11226. Бакум А. В. Вдосконалення техніки змагальних дій рапіристів на етапі 

спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Бакум 

Андрій Вікторович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2203 А] 

 УДК 796.862.015.134 

11227. Банах В. І. Удосконалення техніки відштовхування у стрибках на ли-

жах з трампліна на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 

проф. спорт" / Банах Володимир Ігорович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-2204 А] 

 УДК 796.925.012.51 

11228. Безкоровайний Д. О. Оптимізація розвитку сили та статичної витри-

валості у 8—17-річних юнаків в армспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Без-

коровайний Дмитро Олександрович ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Харків. нац. 

акад. міськ. госп-ва]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-2402 А] УДК 796.894.032-057.874 

11229. Безпалий С. М. Удосконалення фізичної підготовки офіцерів-викла-

дачів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Безпалий Сергій Миколайович ; Львів. держ. ун-т 

фіз. культури. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-3051 А] УДК 796.011.3:355.233 

11230. Бібік Р. В. Корекція порушень постави жінок першого зрілого віку за-

собами оздоровчого фітнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Бібік Руслан Вікторович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 

К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3058 А] 

 УДК 796.035-055.2 
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11231. Боднарчук О. М. Взаємодія школи та сім'ї у фізичному вихованні учнів 

першого класу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання 

та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 

Боднарчук Олена Миколаївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-0964 А] 

 УДК 796.011.3-053.5 

11232. Бойко Д. В. Удосконалення фізичного виховання зі спортивною спря-

мованістю студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Бойко Дмитро Володимирович ; Львів. держ. ун-т 

фіз. культури, [Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіац. ун-ту, М-во обо-

рони України]. — Львів, 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-1973 А] УДК 796.011.3-057.875 

11233. Галашко О. І. Система відбору й прогнозування успішності спортивної 

діяльності у силових видах спорту : (армспорт, гірьовий спорт) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Галашко Олександр Іванович ; Харків. держ. акад. фіз. куль-

тури. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2013-1129 А] УДК 796.894.015 

11234. Глиняна О. О. Фізична реабілітація людей похилого віку при цемент-

ному ендопротезуванні кульшового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Глиняна 

Оксана Олександрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ політехн. ін-т"]. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(20 назв). — 100 пр. — [2013-2118 А] УДК 796.035-053.9:616.728.1-002 

11235. Гончаренко В. І. Удосконалення фізичної підготовки висококваліфіко-

ваних спортсменок різного амплуа в хокеї на траві в річному тренувальному циклі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Гончаренко Володимир Іванович ; Харків. 

держ. акад. фіз. культури, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Х., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2414 А] 

 УДК 796.355.015-055.2 

11236. Долгієр Є. В. Фізична реабілітація жінок ювенільного періоду, хворих 

на нейроциркуляторну дистонію, засобами оздоровчої аеробіки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. 

реабілітація" / Долгієр Євдокія Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України, [Одес. нац. мед. ун-т, М-во охорони здоров'я України]. — К., 2013. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0156 А]

 УДК 796.412.035:616.1-055.2 

11237. Дунець-Лесько А. В. Удосконалення функціональної підготовленості 

спортсменів-каратистів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Дунець-Лесько Антоніна Василівна ; Львів. держ. ун-т фіз. 

культури. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2013-2224 А] УДК 796.853.26.015.13 

11238. Зєнкова А. М. Організаційні основи проведення легкоатлетичних зма-

гань в умовах комерціалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
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фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Зєнкова Анна 

Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2013. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-0188 А] УДК 796.42.092 

11239. Зінченко І. О. Побудова тренувального процесу спортсменів у чер-

ліденгу на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Зінченко Інна Олексіївна ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Нац. ун-т 

"Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого"]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2421 А] УДК 796.412.015 

11240. Зінченко Н. М. Моделювання фізичних навантажень в оздоровчих за-

няттях аеробікою зі студентками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 

груп населення" / Зінченко Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2013. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3150 А] УДК 796.4.015-057.875 

11241. Іванова А. М. Контроль та корекція білкового обміну кваліфікованих 

спортсменів з академічного веслування в річному циклі підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Іванова Анна Михайлівна ; Держ. НДІ фіз. культури і спор-

ту. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2013-0198 А]

 УДК 797.123.1.015.15 

11242. Іваночко В. В. Структура та зміст оздоровчих фітнес-програм для сту-

денток із захворюваннями кардіо-респіраторної системи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Іваночко Вікторія Валеріївна ; Львів. держ. 

ун-т фіз. культури. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2013-3156 А] УДК 796.4.035-057.875 

11243. Казмірук А. В. Розвиток пріоритетних компонентів структури особис-

тості лижника-двоборця в процесі психологічної підготовки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 

проф. спорт" / Казмірук Андрій Васильович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — 

Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-0893 А]

 УДК 796.926.093.61:159.923.3 

11244. Ковальова Н. В. Технологія проектування позакласної роботи старшо-

класників з фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 

груп населення" / Ковальова Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-2161 А] УДК 373.5.016:796.035 

11245. Косівська С. В. Методичні основи розвитку рухового інтелекту в дітей-

сиріт 3—6 років у процесі підготовки до шкільного навчання засобами фізичного 

виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 

Косівська Сюзанна Вячеславівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури, [Кіровоград. 

держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2427 А] 

 УДК 373.2:796.035]-058.862 
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11246. Лапичак І. Є. Інтеграція професійних знань і вмінь при підготовці 

фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Лапичак Ігор Євгенійович ; Львів. 

держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2013-3216 А] УДК 378.011.3-051:796 

11247. Лахно О. Г. Інноваційні технології розвитку психомоторних здібностей 

у фізичному вихованні дітей 2-го — 5-го років життя : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 
фіз. виховання різних груп населення" / Лахно Олена Геннадіївна ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України, [Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту]. — К., 

2013. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (28 назв). — 130 пр. — [2013-1611 А]

 УДК 796.011.3:373.2 

11248. Лисак І. В. Потребово-мотиваційний підхід до формування програм 
фізичної культури для учнів середніх класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Лисак Ірина Вікторівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. — К., 2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2013-3222 А] УДК 373.5.016:796 

11249. Максимова Ю. А. Профілактика функціональних порушень хребта 

юних акробатів у процесі багаторічного вдосконалення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 
спорт" / Максимова Юлія Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 

К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-2435 А] 

 УДК 796.417.2-057.87:616.711-084 

11250. Малахова Ж. В. Здоров'яформуючі технології в процесі фізичного ви-

ховання студентів спеціальних медичних груп : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. ви-

ховання різних груп населення" / Малахова Жанна Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-3238 А] УДК 796.011.3:378 
11251. Микитин Л. М. Корекція показників фізичного розвитку учнів старшо-

го шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону засобами фізичної культури : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Микитин 

Любов Михайлівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-0981 А] УДК 796.011.3-053.5(477.87) 

11252. Мочернюк В. Б. Моделювання підготовленості важкоатлетів високої 

кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 
спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Мочернюк Владислав Богданович ; 

Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2013-2253 А] УДК 796.88.015 

11253. Олійник Р. В. Морфологічні критерії відбору спортсменів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Олійник Роман Володимирович ; Харків. держ. акад. фіз. 

культури, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Х., 2013. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1383 А]

 УДК 616-007.7:796.071.2 
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11254. Омельченко Т. Г. Корекція донозологічних станів організму дітей мо-

лодшого шкільного віку в процесі фізкультурно-оздоровчих занять : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Омельченко Тетяна Григорівна ; 

Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2013-0946 А] УДК 796.011.1:616-053.2 

11255. Паламарчук Ю. Г. Удосконалення фізичної підготовленості дзюдоїстів 

10—12 років з урахуванням їх конституційних особливостей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Паламарчук Юлія Григорівна ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту, [Вінниц. держ. 

пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0412 А] УДК 796.853.23.015.5-053.66 

11256. Політько О. В. Оптимізація вибору основних і додаткових змагальних 

дистанцій з урахуванням індивідуальних особливостей кваліфікованих спортсменів-

плавців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Політько Олена Валеріївна ; Харків. держ. 

акад. фіз. культури. — Х., 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2013-1393 А] УДК 797.2.071.2 

11257. Романчук С. В. Теоретико-методологічні засади фізичної підготовки 

курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Романчук 

Сергій Вікторович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Акад. сухопут. військ ім. геть-

мана Петра Сагайдачного М-ва оборони України]. — Львів, 2013. — 38 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—36. — 100 пр. — [2013-1257 А] УДК 796.015.132:355.233 

11258. Супрунович В. О. Формування та методика удосконалення тактичного 

мислення футболістів різного віку і статі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Су-

прунович Вікторія Олексіївна ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту, [Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 150 пр. — [2013-0533 А] УДК 796.332.058 

11259. Юрченко О. А. Корекція порушень просторової організації тіла дітей 

молодшого шкільного віку з послабленим зором у процесі фізичного виховання : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 

24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Юрченко Олександр 

Анатолійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1468 А] УДК 796.012.45:617.75-085-053.5 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

11260. Шаблій О. А. Теоретичні засади і методика німецько-українського 

юридичного перекладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Шаблій Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—35 (34 назви). — 

100 пр. — [2013-0603 А] УДК 81'25=112.2=161.2:34 
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На ступінь кандидата 

11261. Андрущенко В. О. Закономірності вияву категорійної зв'язності в гори-
зонтальній і вертикальній внутрішній художньотекстовій структурі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Андру-
щенко Вікторія Олегівна ; Донец. нац. ун-т, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — 
Донецьк, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-
1641 А] УДК 81'42 

11262. Гомон Н. В. Відтворення персоніфікації в іспансько-українському пе-
рекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 
"Перекладознавство" / Гомон Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2013-0107 А]
 УДК 81'25=134.2=161.2 

11263. Жарікова Ю. В. Румейська фразеологія у її відношеннях з українською 
та новогрецькою фразеологіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Жарікова Юлія Валентинівна ; Донец. 
нац. ун-т, [Маріупол. держ. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2013-3138 А] УДК 81'373.7-115(=14=161.2) 

11264. Карлова Т. Є. Ономасіологічний клас предикатів "мислення" в синхро-
нічному та діахронічному вимірах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Карлова Тетяна Євгенівна ; Донец. нац. 
ун-т, [Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : 
схема. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-2156 А] УДК 811'373.2 

11265. Коцеруба О. М. Лінгвістичні ідеї Данте і їх вплив на європейське мово-
знавство : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 
"Заг. мовознав." / Коцеруба Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т філології. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2013-3752 А] УДК 81'04-112 

11266. Луньо Л. Є. Соціальна природа імені людини : (на матеріалі метрич. кн. 
латин., укр. та пол. мовами, ХІХ — перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Луньо Леся 
Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 
— К., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2013-1541 А] УДК 81'27'373.23 

11267. Марченко О. Ю. Фонемна дистрибуція: історія вивчення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Марченко 
Олена Юріївна ; Донец. нац. ун-т, [Донбас. держ. пед. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2244 А] УДК 81'344(091) 

11268. Пожидаєва І. В. Лінгвопрагматичний аспект маніпулятивного дискурсу 
блогосфери : (на матеріалі англ., рос., укр. й фр. мов) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Пожидаєва Ірина 
Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Горлів. держ. 
пед. ін-т інозем. мов]. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 
[2013-0430 А] УДК 81'1 

11269. Потапова О. В. Лінгвістична онтологія "Фізика магнітних явищ" та її 
застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 10.02.21 
"Структур., приклад. та мат. лінгвістика" / Потапова Олена Володимирівна ; НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вер-
надського]. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 
[2013-0804 А] УДК 81-116 



   

 
455 

11270. Сазонова Є. О. Антропонім в Інтернет-комунікації : (на матеріалі укр., 

англ. та італ. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Сазонова Євгенія Олександрівна ; Донец. нац. ун-т, 

[Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-3598 А] УДК 81'373.23:004.738.5 
11271. Сидоренко О. М. Номінаційні процеси в полілінгвальній ергонімії До-

неччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 

"Заг. мовознав." / Сидоренко Олена Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-1182 А] 
 УДК 811'373.21(477.62) 

11272. Ткаченко О. А. Лінгвокультурні витоки та розвиток оніричної лекси-

ки : (на матеріалі укр., англ. та латин. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Ткаченко Ольга Андріївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2013-2500 А] УДК 81'27=161.2=111=124 

11273. Хаджиоглова О. Г. Лінгвокультурна зумовленість категоризації музич-

них інструментів у свідомості носіїв різних мов : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Хаджиоглова Олена 
Георгіївна ; Донец. нац. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Донецьк, 

2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-3637 А] УДК 81'271:78.022 

11274. Чорна О. О. Комунікативні засоби творення іміджу політичного лідера : 
(на матеріалі укр., рос. та англ. політ. дискурсу) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Чорна Олена Олегівна ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Кіровоград. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-0597 А] УДК 81'1'42 
11275. Шиянова І. М. Засоби відтворення функціональної перспективи речен-

ня в іспансько-українському перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Шиянова Ірина Михайлівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2013-0623 А] УДК 81'25'367'42=134.2=161.2 

11276. Юндіна О. В. Жанрово-стильова обумовленість лексичних трансфор-

мацій в перекладі текстів військової тематики : (на матеріалі ісп. та укр. офіційно-

ділових та худож. текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Юндіна Олена Вікторівна ; Держ. закл. 
"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка]. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-0824 А] УДК 81'255:355.1 

11277. Яненко І. В. Структурно-семантична характеристика флоронімів у різ-
ноструктурних мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Яненко Інна Вікторівна ; Донец. 

нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2013-1474 А] УДК 81'373 
11278. Яскевіч Ю. В. Концепт "страх" в англійській, українській і французькій 

мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. 

мовознав." / Яскевіч Юрій Валерійович ; Донец. нац. ун-т, [Луган. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка]. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-3680 А] УДК 81'37'42 
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811 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

11279. Андрейчук Н. І. Життєвий світ англійця кінця ХV — початку ХVІІ сто-

літь у вимірі інституційного дискурсу : (лінгвосеміотич. аналіз) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Андрейчук 

Надія Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. 

— Одеса, 2013. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (36 назв). — 100 пр. — 

[2013-1722 А] УДК 811.111'42"14/16" 

11280. Бялик В. Д. Лексичний квантор в англомовному публіцистичному дис-

курсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Бялик Василь Дмитрович ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича]. — К., 2013. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—29 

(75 назв). — 100 пр. — [2013-3429 А] УДК 811.111'373'42 

На ступінь кандидата 

11281. Бойко Я. В. Естетична оцінка у поетичному тексті: лінгвокогнітивний 

аналіз : (на матеріалі лірики англ. романтизму) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бойко Яна Вікторівна ; До-

нец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. 

— [2013-3069 А] УДК 811.111:124.5 

11282. Буяр І. Є. Лексико-семантичне поле оцінки в англійській мові: лінгво-

культурний і гендерний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Буяр Ірина Євгеніївна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-0654 А] УДК 811.111'37'276.3 

11283. Гришкова Н. В. Етнолінгвальні особливості англійської обрядової ве-

сільної лексики та фраземіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Гришкова Надія Василівна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0128 А] 

 УДК 811.111'37 

11284. Гусєва Г. Г. Комічний дискурс мовної особистості дитини в сучасному 

лінгвокультурному просторі Великої Британії і США : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гусєва Ганна 

Георгіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1024 А] УДК 811.111'42 

11285. Давидова Т. В. Антиконцепти в англійській художній літературі Вік-

торіанської доби: системно-типологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Давидова Тетяна Ва-

силівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 150 пр. — [2013-2940 А] УДК 811.111'42 

11286. Ділай М. П. Лінгвопрагматика англійських протестантських проповідей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Ділай Маріанна Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

130 пр. — [2013-0151 А] УДК 811.111'42:274-287 
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11287. Дочу А. Р. Мовні контакти і запозичення як чинник формування тема-

тичних груп лексики : (на матеріалі англ. орнітонімікону) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Дочу Аліна 

Рашитівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Ін-т мовознав. 

ім. О. О. Потебні НАН України]. — К., 2013. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2141 А] УДК 811.111'373.613 

11288. Каламбет Я. І. Прецедентні оніми артурівського дискурсу: динаміка 

концептуалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Каламбет Ярина Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2154 А] УДК 811.111'373.2'42 

11289. Каліберда О. О. Енциклопедизм як різнорівневий складник англомов-

них тлумачних словників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Каліберда Оксана Олександрівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1735 А] УДК 811.111'374 

11290. Калініченко В. І. Особливості вербалізації концептів "SUCCESS" — 

"FAILURE" в англійській та "УСПІХ" — "НЕВДАЧА" в українській мовах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і 

типол. мовознав." / Калініченко Віра Ігорівна ; Донец. нац. ун-т, [Кіровоград. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Донецьк, 2013. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-3162 А] УДК 811.111+811.161.2]-115 

11291. Кащишин Н. Є. Генеза та функціонування терміносистеми англомов-

ного дипломатичного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Кащишин Наталія Євгенівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2013-2800 А] УДК 811.111'276.6:327 

11292. Колпакова Г. Ю. Типологія сталих дієслівно-іменникових словосполу-

чень та монолексемних корелятів у сучасній англійській мові : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Колпакова 

Галина Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16 та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2013-1036 А] 

 УДК 811.111'367.4'367.625 

11293. Корнєва С. Є. Концепт МЕНТАЛІТЕТ/ МЕНТАЛЬНІСТЬ в англійській, 

французькій та українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Корнєва Світлана Євгеніївна ; Донец. 

нац. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2013-3512 А] 

 УДК 811.111+811.133.1+811.161.2]'37 

11294. Корогода Т. М. Стратегії і тактики подолання комунікативних збоїв в 

англомовному діалогічному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Корогода Тетяна Михайлівна ; Київ. 

нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 

— [2013-2952 А] УДК 811.111'42 

11295. Макарук Л. Л. Лінгвопрагматика піктограм та ідеограм в англомовно-

му мас-медійному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Макарук Лариса Леонідівна ; Львів. нац. ун-т 
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ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2013. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-1049 А] 

 УДК 811.111'42-13 

11296. Моргунова О. О. Каузативні посесивні дієслова в англійській і ук-

раїнській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Моргунова Ольга Олександрівна ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). 

— 100 пр. — [2013-2705 А] УДК 811.111+811.161.2]'367.625-115 

11297. Мудраченко Т. Б. Актуалізація концепту УКРАЇНА в сучасному англо-

мовному газетному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Мудраченко Тетяна Борисівна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2013-1055 А] УДК 811.111'42 

11298. Ніколаєва Т. Д. Лінгвокогнітивні особливості сучасних британських 

ідеологем та політичних міфологем у межах концепту DEMOCRACY : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ніко-

лаєва Тетяна Дмитрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича]. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2013-0880 А] УДК 811.111'37'42 

11299. Репех Н. В. Лінгвальне втілення семантики початку і кінця в англомов-

ному журнальному дискурсі: когнітивно-риторичний аспект : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Репех Наталія 

Валеріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Одеса, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0767А] 

 УДК 811.111'42'37 

11300. Сідак О. О. Роль комічного ефекту в реалізації конфронтаційної стра-

тегії англомовної політичної образи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Сідак Олеся Олександрівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-2316 А] УДК 811.111'42 

11301. Сорокіна Л. Є. Мовленнєва маніпуляція в сучасному англомовному 

діалогічному дискурсі: комунікативно-когнітивний і гендерний аспекти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 

Сорокіна Ліна Євгеніївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3355 А] УДК 811.111'42 

11302. Старченко О. А. Термінологія виборчого процесу й виборчих 

процедур : (на матеріалі англ. та укр. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Старченко Олена Анатоліївна ; 

Донец. нац. ун-т, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2323 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]'373.612 

11303. Терещенко Л. Я. Мовна особистість суб'єкта неправдивої комунікації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Терещенко Лілія Яківна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2334 А] 

 УДК 811.111'27'42 

11304. Фатьянова І. В. Мікроконцептосфера TERRORISM у сучасному англо-

американському політичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Фатьянова Ірина Валеріївна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Одеса, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1825 А] 

 УДК 811.111'23(73) 

11305. Цапро Г. Ю. Гендерні стратегії і тактики в англомовному телевізійному 

інтерв'ю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Цапро Галина Юріївна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2013. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — 170 пр. — 

[2013-3395 А] УДК 811.111'276.3 

11306. Череповська Т. В. Засоби актуалізації категорії художнього часу в ро-

манах Енн Тайлер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Череповська Тетяна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2013-3003 А] УДК 811.111'38'42 

11307. Чернікова О. І. Зіставно-типологічна характеристика ідіокодів звуко-

вих повторів в англійському та українському художньому мовленні : (на матеріалі 

оригін. творів Дж. Р. Р. Толкієна та їх укр. пер.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / 

Чернікова Олександра Іванівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — К., 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-3651 А] УДК 811.111+811.161.2]'44 

11308. Шиленко О. А. Термінологічна фразеологізація в англомовних фахових 

текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Шиленко Ольга Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-1455 А] УДК 811.111'373.7 

11309. Шумейко О. В. Лінгвальні засоби передачі негативних базових емоцій 

в американському варіанті англійської мови : (на матеріалі сучас. прози) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Шумейко Ольга Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2013-0822 А] УДК 811.111'282.4'42 

11310. Щербина С. М. Вербалізація концептів SUCCESS та FAILURE у сучас-

ному англомовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Щербина Світлана Миколаївна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Чернівці, 

2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0636 А]

 УДК 811.111'37 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь доктора 

11311. Материнська О. В. Система меронімів у німецькій та англійській мо-

вах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Гер-

ман. мови" / Материнська Олена Валеріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 

40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (47 назв). — 100 пр. — [2013-2627 А] 

 УДК 811.112.2+811.111]'37 
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На ступінь кандидата 

11312. Азарова І. І. Вокалічна організація англізмів у сучасному німецько-

мовному теледискурсі : (інструмент.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Азарова Інесса Ігорівна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0881 А] УДК 811.112.2'373.45'42 

11313. Білецька О. В. Іменникові трикомпозити в середньоверхньонімецькій і 

сучасній німецькій мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Білецька Олена Всеволодівна ; Донец. нац. ун-т. — 

Донецьк, 2013. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-2648 А]

 УДК 811.112.2.06'367.622 

11314. Бондаренко М. К. Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний ас-

пекти німецькомовної реклами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бондаренко Мар'яна Костянтинівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-0051 А] УДК 811.112.2'27:659 

11315. Бор Л. С. Соціолінгвістичні особливості вимови виробничих робітників 

Рурського промислового регіону Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бор Людмила Сергіївна ; До-

нец. нац. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Донецьк, 2013. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2013-1294 А] 

 УДК 811.112.2'276'34 

11316. Верезубенко М. М. Предикати ітеративної семантики в німецькій та 

українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Верезубенко Микола Миколайо-

вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка]. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-2109 А] УДК 811.112.2+811.161.2]'37-115 

11317. Говоруха Н. В. Когнітивно-прагматичні властивості тавтологічних вис-

ловлень : (на матеріалі німецькомов. дискурсу) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Говоруха Наталія Во-

лодимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2013-1987 А] УДК 811.112.2'42 

11318. Івашкевич Л. С. Семантичне становлення філософських понять у ні-

мецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Івашкевич Леся Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2676 А] УДК 811.112.2-119'37 

11319. Кінах Л. С. Номінативні та комунікативні властивості субстантивова-

ного прикметника сучасної німецької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кінах Ліліана Стефанівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Х., 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1516 А] 

 УДК 811.112.2'367.624 

11320. Коваленко Н. В. Структурно-семантичні особливості термінології мар-

кетингу німецької та української мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Коваленко Наталія 
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Василівна ; Донец. нац. ун-т, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винничен-

ка]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-1346 А] УДК 811.112.2+811.161.2]'37 

11321. Коваленко Н. М. Адресатність мовленнєвого жанру "коментар" : (на 

матеріалі нім. газет) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Коваленко Наталія Миколаївна ; Донец. нац. ун-т, 

[Київ. нац. лінгв. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-3504 А] УДК 811.112.2'38'42 

11322. Мороз А. В. Лінгвопрагматичний та термінологічний аспекти фахової 

мови торгівлі : (на матеріалі нім. та укр. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Мороз Аліна Василів-

на ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2013-0368 А] УДК 811.112.2+811.161.2]'373.46:339 

11323. Пономарьова Г. В. Соціальна гетерогенність мовлення мешканців 

м. Ессен (Німеччина) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Пономарьова Ганна Василівна ; Донец. нац. ун-т, 

[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1396 А] 

 УДК 811.112.2'27(430.119) 

11324. Тупахіна О. В. Структурно-семантичні та лінгвокогнітивні особливості 

неологізації німецької мови кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Тупахіна 

Ольга Володимирівна ; Донец. нац. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3378 А] 

 УДК 811.112.2'272'373 

11325. Юшкова С. О. Реципрокальні дієслова та їх конструкції у німецькій та 

українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Юшкова Світлана Олексіївна ; 

Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2013-3031 А] УДК 811.112.2+811.161.2]'367.625 

811.135 Балканські романські мови 

На ступінь кандидата 

11326. Лучканин С. М. Загальномовознавчі теорії в історії румунської та ук-

раїнської лінгвістики : (зіставно-діахрон. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Лучканин Сергій Миро-

славович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2013. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 26—33 (56 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2187 А] 

 УДК 811.135.1+811.161.2]'1 

811.14 Грецька мова 

На ступінь кандидата 

11327. Левко О. В. Мовний феномен грецької патристики золотої доби: ко-

гнітивно-дискурсивні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / Левко Олександр 

Вадимович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2013. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1045 А] УДК 811.14'04'42 
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811.16 Слов'янські мови 

На ступінь кандидата 

11328. Пасько Г. М. Мовленнєвожанрові вияви загадки в слов'янських та гер-

манських мовах: семантика і прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознав." / Пасько Ганна Михайлівна ; 
Донец. нац. ун-т, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-1625 А] 

 УДК 811.16+811.11]'37 

11329. Приступа Т. І. Історія морфологічних явищ східнослов'янських мов в 
українському і російському мовознавстві 70-х рр. ХІХ ст. — 30-х рр. ХХ ст. : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. 

мовознав." / Приступа Тетяна Іванівна ; Донец. нац. ун-т, [Донбас. держ. пед. ун-т]. 

— Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3303 А]

 УДК 811.161'355.2-112 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 

11330. Титаренко О. Я. Аспектуальна категорія фазовості і граматична семан-

тика виду дієслова в сучасній російській мові : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Титаренко Олена Яківна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2013. 

— 38 с. : схема. — Бібліогр.: с. 30—35 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0549 А]

 УДК 811.161.1'366.58 

На ступінь кандидата 

11331. Колесніченко О. Л. Парадокс у творах М. М. Жванецького: семантико-

стилістичний і комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Колесніченко Олена 

Леонідівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. 

ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. 

— [2013-1603 А] УДК 811.161.1'42 
11332. Лі Гуаньхуа. Структура і семантика лексико-фразеологічної мікросис-

теми "їда/їжа" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.02 "Рос. мова" / Лі Гуаньхуа ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(6 назв). — 100 пр. — [2013-1361 А] УДК 811.161.1'373 

11333. Мальцева О. В. Відображення лексико-семантичної системи давньо-

руської мови в "Архангельському Євангелії 1092" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Мальцева Ольга Вадимівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Х., 
2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3543 А] 

 УДК 811.161.1'01-112 

11334. Філіппова Н. В. Дериваційні засоби вираження ступеня ознаки в су-

часній російській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Філіппова Наталя Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Х., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3631 А] 

 УДК 811.161.1'373.611 
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11335. Щаслива Н. С. Категорії інтертекстуальності та прецедентності : (на 

матеріалі сучас. російськомов. автобіограф. і докум. прози Д. Граніна, Ю. Нагібіна 

та В. Каверіна) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.02 "Рос. мова" / Щаслива Наталія Святославівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Х., 2013. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 11 0 пр. — [2013-3674 А]

 УДК 811.161.1'373 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

11336. Барчук В. М. Категорія темпоральності в сучасній українській літера-

турній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Барчук Володимир Михайлович ; НАН України, Ін-т укр. мови, [При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2013. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 

(28 назв). — 100 пр. — [2013-1568 А] УДК 811.161.2'06'366.5 

11337. Климентова О. В. Вербальна сугестія сакральних текстів : (на матеріалі 

українськомов. молитов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Климентова Олена Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тара-

са Шевченка, Ін-т філології. — К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (28 назв). — 

100 пр. — [2013-3174 А] УДК 811.161.2'42:2-23 

11338. Ковтун О. В. Теоретико-методологічні засади формування професій-

ного мовлення у майбутніх фахівців авіаційної галузі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" ; 

13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / Ковтун Олена Віталіївна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2013. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (52 назви). — 100 пр. — [2013-1035 А] 

 УДК 811.161.2'276.6:656.7-051 

11339. Костусяк Н. М. Міжрівневі категорії сучасної української літературної 

мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Костусяк Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2013. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — 100 пр. — [2013-0261 А] 

 УДК 811.161.2-26'06 

11340. Межов О. Г. Система мінімальних семантико-синтаксичних одиниць 

сучасної української літературної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Межов Олександр Григорович ; НАН Ук-

раїни, Ін-т укр. мови. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (35 назв). — 100 пр. 

— [2013-0344 А] УДК 811.161.2'367.5 

11341. Христіанінова Р. О. Формально-граматична і семантико-синтаксична 

типологія складнопідрядних речень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Христіанінова Раїса Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т укр. мови. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (39 назв). — 

120 пр. — [2013-1836 А] УДК 811.161.2'367.335.2 

11342. Шкіцька І. Ю. Маніпулятивна стратегія позитиву в українській мові : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 

Шкіцька Ірина Юріївна ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Тернопіл. 

нац. екон. ун-т]. — К., 2013. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 150 пр. — [2013-0820 А]

 УДК 811.161.2'371 
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На ступінь кандидата 

11343. Ананченко О. С. Лінгвокультурний концепт РЕЛІГІЯ в англійській та 

українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Ананченко Олена Сергіївна ; До-

нец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2013-3405 А] УДК 811.161.2+811.111]'42-115:2 

11344. Волошина О. В. Концепти ПРАВДА, ІСТИНА в українськомовній, 

англійськомовній та грецькомовній картинах світу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознав." / Волошина Ольга Во-

лодимирівна ; Донец. нац. ун-т, [Маріупол. держ. ун-т]. — Донецьк, 2013. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3439 А] 

 УДК 811.161.2+811.111+811.14]'37 

11345. Галів У. Б. Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, 

когніція, мотивація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Галів Уляна Богданівна ; Київ. нац. ун-ті м. Тараса 

Шевченка, Ін-т філології, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0667 А] 

 УДК 811.161.2'373'374 

11346. Годз О. В. Синтаксична структура прислівникових речень в українській 

літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Годз Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т укр. 

мови. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — 100 пр. — [2013-0104 А]

 УДК 811.161.2-26'367 

11347. Данилюк І. В. Концепт "сміх" в українському художньому дискурсі по-

чатку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Данилюк Інна Василівна ; Держ. вищ. навч. закл. "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2128 А] 

 УДК 811.161.2'42 

11348. Діденко Н. М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських 

пам'ятках першої половини ХVІІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Діденко Наталія Миколаївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — К., 2013. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3734 А] 

 УДК 811.161.2'01'366.58"16" 

11349. Дорогович Н. О. Мовна експресія в художніх текстах українського ре-

зистансу 40—50-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Дорогович Наталія Омелянівна ; ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2140 А] УДК 811.161.2'42 

11350. Живіцька І. А. Паремії на означення рис характеру людини в україн-

ській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Живіцька Інна Андріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т "]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2013-1593 А] УДК 811.161.2'373 

11351. Капанайко І. Я. Лінгвістична концепція Івана Франка : (за матеріалами 

пол. період. видань) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Капанайко Ірина Ярославівна ; НАН України, Ін-т мо-
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вознав. ім. О. О. Потебні, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 140 пр. — [2013-2008 А] 

 УДК 811.161.2'42 

11352. Кірічек І. Ю. Синтагматика відносних прикметників в українській 

літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кірічек Ірина Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Х., 2013. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — [2013-3501 А] УДК 811.161.2'367.4 

11353. Книшенко Н. П. Українська дорожньо-будівельна термінологія: струк-

тура і семантичні відношення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Книшенко Наталія Петрівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2013-1343 А] УДК 811.161.2'276.6:625 

11354. Косарєва М. М. Динамічні процеси в системі сполучників сучасної 

української літературної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Косарєва Мирослава Миколаївна ; НАН України, 

Ін-т укр. мови. — К., 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — 

[2013-1604 А] УДК 811.161.2-26'06 

11355. Курганова О. Ю. Текстотвірна роль молитви в поезії українського ба-

роко середини ХVІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Курганова Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т укр. мови, 

[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). 

— 100 пр. — [2013-1664 А] УДК 811.161.2'373.611:27-534.3-291 

11356. Ма Яньфей. Конотативно марковані словосполучення в українських га-

зетних текстах початку ХХІ ст.: семантика та прагматика : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ма Яньфей ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2013-1858 А] УДК 811.161.2'37:070](477)"20" 

11357. Май Л. М. Індивідуально-авторська синонімія у творчості Григора і 

Григорія Тютюнників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Май Людмила Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Одеса, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2697 А] 

 УДК 821.161.2.09 

11358. Муляр І. В. Формування назв меблів житлового приміщення в україн-

ській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 

"Укр. мова" / Муляр Ірина В'ячеславівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. 

— Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2013-1618 А]

 УДК 811.161.2'373 

11359. Огринчук О. П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Дра-

ча : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Огринчук Олександра Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

філології, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 2013. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2013-3268 А] 

 УДК 811.161.2'367.625:821.161.2-1.09 

11360. Петрашик Ю. М. Ергонімія Тернопільщини кінця ХХ — початку ХХІ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Петрашик Юрій Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 
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[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2013. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-0421 А] 

 УДК 811.161.2'373.7(477.84) 

11361. Полюга С. М. Греко-римська традиція у становленні української грама-

тичної термінології : (на матеріалі морфології) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / 

Полюга Світлана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1559 А] УДК 811.161.2'373'366 

11362. Русакова О. В. Таксис простого ускладненого речення в сучасній 

українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Русакова Ольга Валеріївна ; ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-2302 А] УДК 811.161.2'06'367.335 

11363. Сачко М. С. Акцентна система прикметників у поетичних творах Лесі 

Українки : (у порівнянні з тогочас. і сучас. нормою) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Сачко Мар'яна Степанівна ; 

НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 150 пр. — [2013-2833 А]

 УДК 811.161.2'367:821.161.2-1.09 

11364. Сірант А. М. Концепти гріх та спокута в українській прозі другої поло-

вини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Сірант Алла Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0502 А]

 УДК 811.161.2'46 

11365. Тарануха Т. В. Лексичні та фразеологічні одиниці на позначення рис 

характеру людини в українській та німецькій мовах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознав." / Та-

рануха Тетяна Вікторівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Кіровоград. держ. пед. 

ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Львів, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(6 назв). — 100 пр. — [2013-2332 А] УДК 811.161.2+811.112.2]'373-115 

11366. Царьова І. В. Етнокультурна семантика в обрядовій фразеології східно-

слобожанських говірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Царьова Ірина Валеріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). 

— 100 пр. — [2013-3643 А] УДК 811.161.2'282'37(477.54/.62) 

11367. Шатілова О. С. Динаміка структури та семантики спонукальних конст-

рукцій в українських публіцистичних текстах початку ХХІ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шатілова 

Олена Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1437 А] УДК 81'37:821.161.2-92]"20" 

11368. Шийка С. В. Народна географічна термінологія Ровенщини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шийка 

Світлана Володимирівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0619 А] 

 УДК 811.161.2'373.21(477.81) 
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811.162.1 Польська мова 

На ступінь кандидата 

11369. Сагата Ю. І. Динамічні процеси в сучасній польській фразеології з 
анімалістичним компонентом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Сагата Юлія Ігорівна ; НАН України, Ін-т 
мовознав. ім. О. О. Потебні, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-3328 А] УДК 811.162.1'373.7 

811.512.1 Тюркські мови 

На ступінь кандидата 

11370. Борух О. Є. Прагматичний потенціал крилатих висловів турецької 
мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 
"Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Борух Окса-
на Євгенівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 
[2013-1007 А] УДК 811.512.161'373.7 

11371. Колос О. П. Лінгвопрагматичні особливості турецької фахової мови 
дипломатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / 
Колос Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 
100 пр. — [2013-1156 А] УДК 811.512.161'276.6:341.7 

11372. Михайлова Є. В. Функціонально-граматичні ознаки прикметника су-
часної турецької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Авст-
ралії" / Михайлова Єлизавета Вікторівна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Крим-
ського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 
(6 назв). — 100 пр. — [2013-1917 А] УДК 811.512.161'06'367.623 

11373. Мініахметова Е. Х. Етнолінгвістична специфіка фразеосемантичного 
поля "мовленнєва діяльність" у сучасній турецькій мові : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абори-
ген. народів Америки та Австралії" / Мініахметова Ельвіра Хафізівна ; НАН України, 
Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 
2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1547 А] 

 УДК 811.512.161'373.7 

811.521 Японська мова 

На ступінь кандидата 

11374. Кобелянська О. І. Ономатопоетична система сучасної японської мови : 
(таксоном., семасіол., функціон. та лінгводидакт. аспекти) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абори-
ген. народів Америки та Австралії" / Кобелянська Оксана Іванівна ; НАН України, 
Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського. — К., 2013. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 
— 100 пр. — [2013-0233 А] УДК 811.521'06373 

811.58 Китайсько-тибетські мови 

На ступінь кандидата 

11375. Гобова Є. В. Просодичні шаблони еліптичних конструкцій в китайській 
мові : (фонол. особливості безсполучник. зв'язку) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії та Африки, абориген. 
народів Америки та Австралії" / Гобова Євгенія Валеріївна ; НАН України, Ін-т 
сходознав. ім. А. Ю. Кримського. — К., 2013. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 
100 пр. — [2013-1132 А] УДК 811.581'344.3 

11376. Тихонова О. Ф. Адаптація і функціонування абревіатур-англіцизмів у 

сучасних китайських і українських засобах масової інформації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 

мовознав." / Тихонова Оксана Федорівна ; Донец. нац. ун-т, [Укр. мовно-інформ. 

фонд НАН України]. — Донецьк, 2013. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2013-2734 А] УДК 811.581+811.161.2'373.611'44 

11377. Шевченко О. М. Сучасне ділове китайське мовлення: фразеологічний 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 

"Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Шевченко 

Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Кримського. — К., 2013. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0613 А] 

 УДК 811.581'373.7 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

11378. Барчишина І. В. Емфатичність епітетних структур у поетичному 

тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 

"Теорія л-ри" / Барчишина Інна Вікторівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-

вича, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Чернівці, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0022 А] УДК 821-1.09 

11379. Дружиніна Є. С. Культурний архетип героя: константні та динамічні 

компоненти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 

26.00.01 "Теорія та історія культури" / Дружиніна Євгенія Сергіївна ; Таврійс. нац. 

ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2013-0160 А] УДК 008:82.09 

11380. Михед О. П. Реаліті-роман і проблема трансформації жанрів у сучасній 

літературі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.06 "Теорія л-ри" / Михед Олександр Павлович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Та-

раса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-3250 А]

 УДК 821-31.09 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

11381. Бежан О. А. Мотив Голокосту в новітній американській та російській 

літературі : (В. Стайрон, Дж. Фоер, А. Кузнєцов, В. Гроссман) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / 

Бежан Олена Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Дніпропетровськ, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15. — 

100 пр. — [2013-1643 А] УДК 821.111(73)+821.161.1].09 

11382. Безпалько О. В. Поетика повсякденності в романістиці Дугласа Ко-

упленда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 

"Л-ра зарубіж. країн" / Безпалько Олена Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
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ім. Олеся Гончара, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0031 А] 

 УДК 821.111(71)-31.09 

11383. Гоца Н. М. Лінгвостилістичні ознаки романів Тоні Моррісон: соціо-

культурний та гендерний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гоца Наталія Михайлівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 120 пр. — [2013-0116 А] 

 УДК 821.111(73)-31.09 

11384. Дерикоз О. Б. Сучасні англійські версії short story у контексті фемініс-

тичної ідеї: новелістика А. Картер, П. Фіцджеральд, А. Байєтт, Д. Лессінг : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 

країн" / Дерикоз Ольга Борисівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-1588 А] УДК 821.111-32.09 

11385. Доміненко Н. В. Письменницький епістолярій англійських романтиків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 

зарубіж. країн" / Доміненко Наталя Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсь-

кого. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2013-3466 А] УДК 821.111-6.09"17/18" 

11386. Зощук Н. В. Драматургічний досвід Айріс Мердок в аспекті конверсій-

них жанрових явищ англійської літературної традиції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Зощук 

Наталія Володимирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича]. — Миколаїв, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2013-3484 А] УДК 821.111-2.09 

11387. Крук А. А. Художнє переосмислення концепту долі у прозі Томаса 

Гарді та в українській літературі другої половини ХІХ — початку ХХ століття : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 

літературознав." / Крук Аліна Анатоліївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Дніпропетровськ, 2013. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2013-0280 А] 

 УДК 821.111+821.161.2]-3.091"18/19" 

11388. Левицька О. С. Принцип контекстуальності в організації художнього 

часопростору роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта" : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія л-ри" / Ле-

вицька Оксана Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1221 А] УДК 821.111-3.09 

11389. Левітас С. Ф. Міфопоетика жіночих образів у англійській готичній но-

велі кінця ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Левітас Світлана Феліксівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1914 А] УДК 821.111-32.09"18/19" 

11390. Мунтян А. О. Поезія Олександра Поупа. Своєрідність естетичного світо-

бачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 

"Л-ра зарубіж. країн" / Мунтян Антоніна Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1550 А] УДК 821.111-1.09 
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11391. Пастушук Г. О. Ґенеза та еволюція образу блазня в англійській лі-

тературі Середньовіччя та Відродження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Пастушук Галина Олексіїв-

на ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Миколаїв, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 130 пр. — [2013-3285 А] 

 УДК 821.111.09 

11392. Селезінка О. М. Мовні засоби вираження біблійної алюзії в творах 

В. Шекспіра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Селезінка Олександр Михайлович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 

100 пр. — [2013-1261 А] УДК 821.111-2.09 

11393. Селігей В. В. Тематизація транскультурних впливів у творчості Френка 

Чіна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 

"Порівнял. літературознав." / Селігей Володимир Володимирович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18. 

— 100 пр. — [2013-0488 А] УДК 821.111(73)-3.09 

11394. Штанюк О. М. Творчість Ч. Ачебе: постколоніальна ідея художнього 

самовизначення у форматі іншомовності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Штанюк Олеся Ми-

колаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2013-1956 А] УДК 821.111(669.1).09 

821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь кандидата 

11395. Бережанська Ю. В. Поетика експресіонізму у прозі Густава Майрінка : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 

зарубіж. країн" / Бережанська Юлія Валеріївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадсь-

кого, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-2206 А] УДК 821.112.2(436)-32.09 

11396. Бучко А. В. Орієнталізм у творчості Ельзе Ласкер-Шюлер : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / 

Бучко Аліна Василівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 

100 пр. — [2013-3083 А] УДК 821.112.2.09 

11397. Глюдз М. М. Поетика трагічного у творчості Е. М. Ремарка : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 

країн" / Глюдз Мирослава Миронівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, 

[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Миколаїв, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2013-3450 А] УДК 821.112.2-3.09 

11398. Григоренко О. В. Деконструкція міфології консюмеризму в романах 

Ельфріди Єлінек : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Григоренко Олександра Василівна ; НАН України, 

Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2013-2661 А] УДК 821.112.2(436)-31.09 

11399. Дворніков А. С. Метод поетичного перекладу Миколи Лукаша в полі-

системі української літератури : (на матеріалі пер. трагедії Й.-В. Ґете "Фауст" і поезій 

Ф. Шиллера) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 
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"Перекладознавство" / Дворніков Андрій Сергійович ; Держ. закл. "Південноукр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Оде-

са, 2013. — 20 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-0142 А]

 УДК 821.112.2-1.03=161.2 

11400. Сдобнова С. В. Онірична парадигма в малій прозі Германа Гессе : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. 

країн" / Сдобнова Світлана Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 

[ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3602 А] УДК 821.112.2-3.09 

11401. Скляр Н. В. Німецькомовна автобіографічна проза ХХ—ХХІ століть: 

жанрова традиція та художня своєрідність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Скляр Наталя Володимирівна ; 

Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". 

— Миколаїв, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-1184 А] 

 УДК 821.112.2-94.09 

11402. Скляренко О. Б. Жанрово-стилістична домінанта оповідань Інгеборг 

Бахманн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Скляренко Олеся Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0507 А] 

 УДК 821.112.2(436).09 

821.133.1.0 Французька література 

На ступінь доктора 

11403. Аллахвердян Т. М. Французький романтизм 1820-х рр.: структура 

міфопоетичного тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Аллахвердян Тамара Миколаївна ; Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Сім-

ферополь, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (35 назв). — 100 пр. — [2013-0841 А] УДК 

821.133.1.09 

На ступінь кандидата 

11404. Антіпова А. В. Повторна номінація у сучасному французькому худож-

ньому тексті: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Антіпова Альона Володи-

мирівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — К., 

2013. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 180 пр. — [2013-3406 А]

 УДК 81'37'06:821.133.1-3.09 

11405. Тарасюк Я. П. Поетика і проблематика ранніх романів Франсуа Мо-

ріака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра 

зарубіж. країн" / Тарасюк Ярина Петрівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Миколаїв, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2013-3618 А] УДК 821.133.1.09 

821.134.2.0 Іспанська література 

На ступінь кандидата 

11406. Шестопал О. Г. Театрально-ігровий чинник в іспанській інтелектуаль-

ній прозі другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Шестопал Ольга Григорів-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-2386 А] УДК 821.134.2-3.09"19" 

821.16.0 Література слов'янськими мовами 

На ступінь кандидата 

11407. Дорфман Н. В. Концепт карнавалу в слов'янській постмодерністській 
прозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 
"Порівнял. літературознав." / Дорфман Наталя Валентинівна ; НАН України, Ін-т 
л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2013-3128 А] УДК 821.16-3.091:394.25 

11408. Коржовська О. В. Самоусвідомлення творчої особистості у літератур-
них пам'ятках Київської Русі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Коржовська Ольга Вікторівна ; Нац. ун-т "Києво-
Могилян. акад.", [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-0256 А] УДК 821.161'04.09 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь доктора 

11409. Кушнірова Т. В. Типологія та еволюція романних форм у російській 
літературі першої третини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Кушнірова Тетяна Віталіївна ; Таврійс. нац. 
ун-т ім. В. І. Вернадського, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Сім-
ферополь, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (36 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2013-2433 А] УДК 821.161.1-31.09"19" 

11410. Остапенко І. В. Пейзажний дискурс як картина світу в російській лі-
риці 1960—1980-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Остапенко Ірина Володимирівна ; Таврійс. нац. ун-т 
ім. В. І. Вернадського, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Сімфе-
рополь, 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (47 назв). — 100 пр. — [2013-3567 А]
 УДК 821.161.1-14.09"196/198" 

11411. Свербілова Т. Г. Трансформація жанрових моделей української та 
російської драми кінця ХІХ — 30-х рр. ХХ ст. в аспекті порівняльної поетики : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. 
літературознав." / Свербілова Тетяна Георгіївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-
ченка. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—38. — 100 пр. — [2013-2063 А] 

 УДК 821.161.1+821.161.2]-2.091"18/19" 

На ступінь кандидата 

11412. Гребенщикова О. Г. Поетика візуальності в російській прозі 1920—
1930-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.02 "Рос. л-ра" / Гребенщикова Олександра Геннадіївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2013-0117 А] УДК 821.161.1-3.09"1920/1930" 

11413. Грихоніна Н. В. Роман-сповідь: поетика жанру та його трансформації в 
російській літературі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / Грихоніна Наталя Валеріївна ; Чорномор. держ. ун-т 
ім. Петра Могили, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Миколаїв, 2013. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2013-1502 А] УДК 821.161.1-31.09 
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11414. Іванова Н. П. Семантика та символіка інфернального в російській ро-

мантичній прозі 1820—1830-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Іванова Наталія Петрівна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Держ. вищ. навч. закл."Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Х., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1597 А] 

 УДК 821.161.1-3.09 

11415. Капінус Т. Л. Критична проза А. Бєлого 1902—1905-х років: естетика й 

поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 

"Рос. л-ра" / Капінус Тетяна Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 

2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2009 А] 

 УДК 821.161.1-3.09 

11416. Кур'янова В. В. Кримський текст у творчості Л. М. Толстого : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Кур'я-

нова Валерія Вікторівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3526 А] 

 УДК 821.161.1.09 

11417. Люлікова Г. В. Поетика хронотопу в дилогії І. Ільфа та Є. Петрова : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / 

Люлікова Ганна Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Республік. 

вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т"]. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16. — 

100 пр. — [2013-3229 А] УДК 821.161.1-31.09 

11418. Рижченко О. С. Роман Бориса Акуніна "Коронація, або Останній з Ро-

манов" в контексті літературного процесу на межі століть : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Рижченко Ольга Сер-

гіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1703 А] 

 УДК 821.161.1-31.09 

11419. Романова Н. М. Онтологічна поетика ранньої творчості Ф. М. Достоєв-

ського (1846—1849 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Романова Наталія Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Х., 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2013-3318 А] 

 УДК 821.161.1-1.09 

11420. Сухоруков В. А. Поетика драматургії Л. Андрєєва : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Сухоруков 

Віктор Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-2074 А] УДК 821.161.1-2.09 

11421. Філатова В. О. Записки Н. А. Дурової: типологія жанру, поетика, істо-

рико-літературний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. л-ра" / Філатова Вікторія Олексіївна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Х., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1429 А] УДК 821.161.1-3.09 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

11422. Анісімова Н. П. Поезія покоління 80-х років ХХ ст. у системі пізнього 

українського модернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
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[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Анісімова Ніна Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 42 с. — Бібліогр.: с. 36—39. — 100 пр. — [2013-1963 А]

 УДК 821.161.2-1.09"19" 

11423. Когут О. В. Сюжетні архетипи як кодова система сучасної української 

драматургії (1997—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Когут Оксана Володимирівна ; Нац. ун-т "Києво-

Могилян. акад.", [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 35—37 (27 назв). — 100 пр. — [2013-0240 А] 

 УДК 821.161.2-2.09"1997/2007" 

11424. Колінько О. П. Українська і російська модерністська новела рубежу 

ХІХ—ХХ ст. : (типол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Колінько Олена Петрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (30 назв). 

— 100 пр. — [2013-2683 А] УДК 821.161.2+821.161.1]-032.091"18/19" 

11425. Лучук І. В. Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та пись-

менницької критики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Лучук Іван Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — Львів, 2013. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2013-1363 А] УДК 821.161.2-1.09 

11426. Михида С. П. Реконструкція психологічних портретів українських 

письменників кінця ХІХ — початку ХХ ст. на основі мегатексту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" ; 10.01.06 "Тео-

рія л-ри" / Михида Сергій Павлович ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 

[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К., 2013. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 34—37 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2900 А] 

 УДК 821.161.2.09"18/19"(092) 

11427. Неживий О. І. Наукова біографія і творча спадщина Григора Тютюнни-

ка: джерелознавча і текстологічна проблематика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.09 "Літ. джерелознав. і текстологія" / Нежи-

вий Олексій Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [ДЗ "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка"]. — Львів, 2013. — 30 с. — Бібліогр.: с. 21—26 (79 назв). — 

100 пр. — [2013-0378 А] УДК 821.161.2.09(092) 

11428. Новик О. П. Барокові традиції в літературі українського романтизму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 

Новик Ольга Петрівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—28. — 100 пр. — 

[2013-0385 А] УДК 821.161.2.09"18" 

11429. Федунь М. Р. Поетика західноукраїнської мемуаристики першої поло-

вини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.01 

"Укр. л-ра" / Федунь Марія Романівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — К., 2013. — 42 с. — Бібліогр.: с. 35—40 

(55 назв). — 100 пр. — [2013-2920 А] УДК 821.161.2-94.09"19" 

11430. Філоненко С. О. Гендерний дискурс сучасної української масової літе-

ратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 

"Теорія л-ри" ; 10.01.01 "Укр. л-ра" / Філоненко Софія Олегівна ; НАН України, Ін-т 

л-ри ім. Т. Г. Шевченка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — К., 

2013. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—35. — 130 пр. — [2013-1879 А] 

 УДК 821.161.2.09 
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На ступінь кандидата 

11431. Антонюк М. А. Аксіологічні парадигми повістей Тараса Шевченка в 

літературному контексті першої половини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Антонюк Марина Ана-

толіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2013-2842 А] УДК 821.161.2.09 

11432. Базів Л. М. Амбівалентність архетипу матері в українській модерній 

літературі : (на матеріалі творчості Лесі Українки, М. Коцюбинського, В. Винни-

ченка та О. Кобилянської) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Базів Любов Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — К., 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2013-2563 А] УДК 821.161.2-3.09 

11433. Берберфіш М. В. Неореалізм прози Антона Крушельницького : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 

Берберфіш Марія Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

[Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Черкаси, 2013. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2013-0846 А] УДК 821.161.2-3.09 

11434. Богдан С. М. Поетика міфу у творчості Миколи Вінграновського : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 

Богдан Світлана Миколаївна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2013-2649 А] УДК 821.161.2-343.09 

11435. Гутнікова Т. Ю. Концепція світу і людини в українському постмодер-

ністському романі 90-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Гутнікова Тетяна Юріївна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. 

— [2013-0134 А] УДК 821.161.2-31.09"19" 

11436. Даниленко Л. В. Українські історичні романи про козацтво 50—60-х рр. 

ХХ ст. : (тематика, проблематика, худож. особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Даниленко Людмила Вік-

торівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2013-3732 А] 

 УДК 821.161.2-31.09 

11437. Доброскок С. О. Проблема художнього психологізму та принципи ха-

рактеротворення в прозі Романа Федоріва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Доброскок Світлана Олександрівна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — К., 2013. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2013-2665 А] УДК 821.161.2-3.09 

11438. Дроздовський Д. І. Рецепція В. Шекспіра в українській еміграційній лі-

тературі 1940—1960-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознав." / Дроздовський Дмитро Ігорович ; НАН 

України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1730 А] 

 УДК 821.161.2(100)"194/196"+821.111].091 

11439. Дудка А. М. Картина світу в інтерпретації В. Винниченка-драматурга: 

константи й трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Дудка Алла Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 110 пр. — 

[2013-0162 А] УДК 821.161.2-2.09 
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11440. Євтушенко С. О. Творчість Бориса Грінченка в контексті європейської 

літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Євтушенко Світлана Олександрівна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-1731 А] УДК 821.161.2.09"18/19" 

11441. Задорожна О. С. Україна та жінка як ключові образи художньо-

інтелектуальної реальності Оксани Забужко-постмодерніста : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Задорожна Оле-

на Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2013-2146 А] УДК 821.161.2.09 

11442. Зенгва В. О. Художня антропологія прози М. Хвильового: герой як фе-

номен культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. л-ра" / Зенгва Вікторія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2013-0186 А]

 УДК 821.161.2-3.09 

11443. Золотюк Л. Я. Специфіка і функції художнього портрета у прозі 

В. Винниченка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. л-ра" / Золотюк Людмила Ярославівна ; НАН України, Ін-т л-ри 

ім. Т. Г. Шевченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-3151 А] УДК 821.161.2-3.09 

11444. Кицак Л. В. Жанр детективу в сучасній українській літературі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 

Кицак Людмила Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2013-3742 А] УДК 821.161.2-312.4.09 

11445. Колодкевич Г. В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в куль-

турно-духовному просторі ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Колодкевич Галина Вікторівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-2881 А] УДК 821.161.2.09"19" 

11446. Корнійчук Т. В. Язичницький та християнський дискурси у творчості 

Івана Котляревського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Корнійчук Тетяна Віталіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Тер-

нопіль, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2013-1526 А] УДК 821.161.2.09 

11447. Котяш І. А. Автобіографічний образ в епістолярії Спиридона Черкасен-

ка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

л-ра" / Котяш Іванна Адамівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука]. — Тернопіль, 2013. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-1530 А] УДК 821.161.2.09 

11448. Кулінська Я. І. Типологія художніх ситуацій у постмодерній творчості 

Ю. Андруховича, В. Неборака та О. Ірванця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Кулінська Яніна Іванівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1042 А] УДК 821.161.2.09 

11449. Ласкава Ю. В. Літературно-художня інтерпретація постаті кошового 

Петра Калнишевського: особливості характеротворення : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ласкава Юлія Воло-

димирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-0869 А]

 УДК 821.161.2.09 

11450. Лях Т. О. Творчість Марка Черемшини у контексті західноукраїнської 

новелістики: жанрово-стильові тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Лях Тетяна Олегівна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Чернівці, 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2013-0324 А] УДК 821.161.2-32.09 

11451. Ляшов Н. М. Етноментальні парадигми історичних романів 80-х років 

ХХ ст. про козацтво : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Ляшов Назар Миколайович ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-

дана Хмельницького, [Запоріз. нац. ун-т]. — Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2013-0872 А] УДК 821.161.2-311.6.09 

11452. Нечаюк Л. Г. Історична романістика Володимира Малика: засоби ху-

дожньої ретроспекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Нечаюк Людмила Григорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1167 А] 

 УДК 821.161.2-311.6.09 

11453. Нікітіна Н. П. Діалогічність художньої реальності в малій жіночій 

прозі кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Нікітіна Наталія Петрівна ; Черкас. 

нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. — 

Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-0943 А] 

 УДК 821.161.2-3.09 

11454. Олійник Л. В. Українська проповідницька проза першої половини ХVІІ сто-

ліття: генеза, жанрові моделі, художня специфіка : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Олійник Любов Валентинів-

на ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2013-1382 А] УДК 821.161.2-3.09 

11455. Павленко Л. С. Поетика Віктора Кордуна : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. л-ра" / Павленко Леся Сте-

панівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 

100 пр. — [2013-2708 А] УДК 821.161.2-1.09 

11456. Павлюк Н. Д. Проблема епізації в українській драмі 20-х років 

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. л-ра" / Павлюк Ніна Дмитрівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — 

К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2013-2709 А] 

 УДК 821.161.2-2.09"1920" 

11457. Пухонська О. Я. Інтертекстуальність української поезії початку 

ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. л-ра" / Пухонська Оксана Ярославівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінчен-

ка, [Нац. ун-ту "Остроз. акад."]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2013-0450 А] УДК 821.161.2-1.09"20" 

11458. Романиця О. В. Поетика віршованих творів Осипа Маковея : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія л-ри" / 
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Романиця Олена Вікторівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2013-0769 А] 

 УДК 821.161.2-1.09 

11459. Саприкіна А. Г. Синкретизм художньої образності Г. Мазуренко : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / 

Саприкіна Аліна Геннадіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Донец. 

нац. ун-т]. — Х., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-3332 А] УДК 821.161.2.09 

11460. Сивак Л. М. Концепція людини і доби у романах та п'єсах Михайла 

Стельмаха: духовно-етичний дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Сивак Лариса Михайлівна ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — 

Чернівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2013-0496 А] 

 УДК 821.161.2.09 

11461. Скуратко Т. М. Жанрова структура поем Івана Драча : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Скуратко 

Тетяна Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2013-1720 А] 

 УДК 821.161.2-1.09 

11462. Ставнича О. М. Концептуалізація соціального міфу у прозі пострадян-

ської доби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. л-ра" / Ставнича Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-

ченка. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2013-1875 А] 

 УДК 821.161.2-3.09 

11463. Тищенко О. О. Новітні тенденції в літературі української діаспори по-

воєнних років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. л-ра" / Тищенко Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т л-ри 

ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. 

— [2013-1933 А] УДК 821.161.2.09(100) 

11464. Хаєцька А. О. Поетична творчість Галі Мазуренко: джерела, генезис, 

стильові домінанти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Хаєцька Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т л-ри 

ім. Т. Г. Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-2361 А] УДК 821.161.2(410).09 

11465. Хоптяр А. О. Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та її роль в 

українському літературному процесі кінця ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Хоптяр Алла 

Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0581 А] УДК 821.161.2.09 

11466. Цікавий С. А. Жанр думи в українській літературі: становлення, етапи 

розвитку, художня специфіка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Цікавий Сергій Анатолійович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Донец. нац. ун-т]. — Х., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 

100 пр. — [2013-2366 А] УДК 821.161.2.09 

11467. Чепурняк Т. О. Жанр поезії в прозі в українській літературі ХХ ст. 

Еволюція. Поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. л-ра" / Чепурняк Тетяна Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т 
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ім. Богдана Хмельницького, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — 

Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2013-1100 А]

 УДК 821.161.2.09"19" 

821.41.0 Література афро-азіатськими  

(хаміто-семітськими) мовами 

На ступінь кандидата 

11468. Калужина О. В. Творчість Філіпа Рота у контексті американської єврей-

ської літератури другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Калужина Ольга Во-

лодимирівна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0861 А] 

 УДК 821.411.16(73)"19" 

821.51.0 Література урало-алтайськими мовами 

На ступінь кандидата 

11469. Сенчило Н. О. Соціальна турецька новела першої половини ХХ сто-

ліття: жанрові особливості, типологія героїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Сенчило Надія Олексіївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 

100 пр. — [2013-0492 А] УДК 821.512.161-32.09"19" 

821.58.0 Література китайсько-тибетськими мовами 

На ступінь кандидата 

11470. Воробей О. С. Творчість Лао Ше і китайська розмовна драма першої 

половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Л-ра зарубіж. країн" / Воробей Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2013-0084 А]

 УДК 821.581-2.09"19" 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 

11471. Ромашко В. А. Населення заключного етапу пізнього бронзового віку 

Лівобережної України : (за матеріалами богуслав.-білозер. культури) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Ромашко 

Володимир Андрійович ; НАН України, Ін-т археології, [Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара]. — К., 2013. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (39 назв). — 100 пр. 

— [2013-2985 А] УДК 902(477.5)"637.7" 

На ступінь кандидата 

11472. Ібрагімова А. М. Динаміка розвитку Бахчисарайського Ханського па-

лацу ХVІ—ХVІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.04 "Археологія" / Ібрагімова Аліє Мустафаєвна ; НАН України, Ін-т архео-

логії. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2013-3152 А]

 УДК 904:72](477.75)"15/17" 
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11473. Капустін К. М. Київська земля в середині ХІІІ—ХV ст. (за археол. да-

ними) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 

"Археологія" / Капустін Кирило Миколайович ; НАН України, Ін-т археології, [Нац. 

ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). 

— 100 пр. — [2013-2875 А] УДК 904:72](477)"12/14" 

11474. Остапенко М. А. Населення скіфського часу Дніпровського Надпоріж-

жя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Архео-

логія" / Остапенко Максим Анатолійович ; НАН України, Ін-т археології. — К., 2013. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2013-3279 А] 

 УДК 903.5(477.7)"638.3" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі  

та окремих країн  

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

11475. Афанасьєв О. Є. Суспільно-географічні основи регіонального природо-

користування: теорія і методологія : (на прикл. Півд.-Сх. України) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 

Афанасьєв Олег Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 40, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (55 назв). — 200 пр. — [2013-3045 А]

 УДК 911.3(477-12) 

11476. Гудзевич А. В. Просторово-часова організація сучасних ландшафтів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструк-

тив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Гудзевич Анатолій Васильо-

вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Ко-

цюбинського]. — Львів, 2013. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (52 назви). — 

120 пр. — [2013-0131 А] УДК 911.5 

11477. Запотоцький С. П. Наукові засади формування конкурентоспромож-

ності регіону: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Запотоцький 

Сергій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 32—38 (69 назв). — 100 пр. — [2013-2672 А] 

 УДК 911.3:[332.14:339.137](477) 

11478. Кисельов Ю. О. Суспільно-географічні основи теоретичних та при-

кладних геософічних досліджень в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Кисельов Юрій Олек-

сандрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—34 (54 назви). — 100 пр. — [2013-2947 А] УДК 911.3(477) 

На ступінь кандидата 

11479. Бережний В. А. Моделі граничних геоситуацій у флювіальному морфо-

генезі : (на прикл. водозборів приток р. Сівер. Донець) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. 

використ. природ. ресурсів" / Бережний Віталій Анатолійович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-2647 А] УДК 911.9:551.435.1 
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11480. Букарєва С. А. Агроекологічна оцінка продуктивності орних земель 

Херсонської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Бу-

карєва Світлана Анатоліївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2013. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2013-1645 А] 

 УДК 911.2:631.4](477.72) 

11481. Гавришок Б. Б. Ретроспективний аналіз антропогенної трансформації 

природних геосистем Подільських Товтр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. при-

род. ресурсів" / Гавришок Богдан Борисович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-

ковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2013-1496 А] УДК 911.9(477.84) 

11482. Добровольська С. Я. Ретроспективно-географічні особливості заселен-

ня і поселенської організації каньйонної долини Дністра : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Добро-

вольська Світлана Ярославівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чер-

нівці, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0153 А]

 УДК 911.37(477.8) 

11483. Клімчук Б. П. Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області 

в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Клімчук Борис Петрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2013. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2013-2804 А] 

 УДК 911.3:[30+33](477.82) 

11484. Наконечна Г. В. Суспільно-географічні аспекти економічної безпеки 

регіону : (за матеріалами Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Наконечна Ганна Володи-

мирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1670 А] УДК 911.3:332.1](477.83) 

11485. Подобівський В. С. Історико-географічне моделювання впливу приро-

докористування на ландшафтні системи Гологоро-Кременецького кряжу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. гео-

графія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Подобівський Володимир Степанович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України Кабінету Міністрів України]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2013-0755 А] УДК 911.5(477.85) 

11486. Поручинський В. І. Система розселення регіону в умовах трансфор-

мації суспільства : (на матеріалах Волин. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Поручинський 

Володимир Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2013-2053 А] УДК 911.37(477.82) 

11487. Пушкар О. І. Територіальна організація закладів охорони здоров'я Тер-

нопільської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Пушкар Олег Іванович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Львів, 2013. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2830 А] 

 УДК 911.3:61](477.84) 
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11488. Сєрокурова Н. А. Суспільно-географічні особливості туристсько-рекреа-

ційного потенціалу Харківського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Сєрокурова Наталія Ана-

толіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2013-1806 А] УДК 911.3:338.48](477.54) 

11489. Смалійчук А. Д. Аналіз антропогенної динаміки геоекосистем Карпат у 

межах Львівської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / 

Смалійчук Анатолій Дмитрович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-1757 А] 

 УДК 911.52(477.83:292.452) 

11490. Страшевська Л. В. Геосайти Поділля та їх раціональне використання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Кон-

структив. географія і раціон. використ. природ. ресурсів" / Страшевська Лариса Во-

лодимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського]. — Чернівці, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2013-1079 А] УДК 911.2:502.52](477.72/.74) 

11491. Танасюк М. В. Ландшафтно-геохімічний аналіз та оцінка екологічного 

стану сільських геосистем : (на прикл. Північ. Буковини) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і геохімія 

ландшафтів" / Танасюк Михайло Васильович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 

[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Одеса, 2013. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2013-0537 А] УДК 911.2:550.4](477.85) 

11492. Худоба В. В. Конструктивно-географічні засади оптимізації функціону-

вання регіональних ландшафтних парків Західного Волино-Поділля : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія 

і раціон. використ. природ. ресурсів" / Худоба Володимир Володимирович ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-3642 А] УДК 911.5(477.82) 

11493. Чир Н. В. Ландшафти басейну річки Вижівка: екологічний стан та опти-

мізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 

"Фіз. географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / Чир Надія Вікторівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2013. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2013-2750 А] 

 УДК 911.2:550.3/.4](282.247.322:477.82)) 

11494. Яворський А. І. Конструктивно-географічні засади організації приро-

доохоронних територій : (на прикл. Карпат. нац. природ. парку) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і 

раціон. використ. природ. ресурсів" / Яворський Антон Іванович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2013. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2013-3677 А] УДК 913(292.452) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

11495. Довга Л. М. Система цінностей в українській культурі другої половини 

ХVІІ століття : (на матеріалі теорет. спадщини Інокентія Гізеля) : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культу-

ри" / Довга Лариса Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. муз. 

акад. України ім. П. І. Чайковського]. — К., 2013. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28. — 

100 пр. — [2013-3464 А] УДК 930.85(477)"16" 
11496. Луняк Є. М. Козацька Україна ХVІ—ХVІІІ ст. у французьких 

історичних дослідженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
спец. 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Луняк Євген 
Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 31—34 (38 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3703 А] 

 УДК 930.1(44):94(477)"15/17" 
11497. Радько П. Г. Новітня історіографія національних традицій українського 

державотворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Радько Петро Григоро-
вич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. — 
К., 2013. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (40 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2013-0454 А] УДК 930:342.5(477) 

11498. Щербатюк В. М. Селянський повстанський рух в Україні 1917—1921 ро-
ків: українська історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
спец. 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Щербатюк Во-
лодимир Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 31—34 (35 назв) та в підрядк. прим. — 130 пр. — [2013-3028 А] 

 УДК 930.2:329.7](477)"1917/1921" 

На ступінь кандидата 

11499. Вичівський П. П. Польська і російська історіографії відновлення дер-
жавної незалежності України (1991—2012 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дис-
ципліни" / Вичівський Павло Павлович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та дже-
релознав. ім. М. С. Грушевського, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — 
К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3436 А]
 УДК 930.1(438+470+477)"1991/2012" 

11500. Затилюк Я. В. Минуле Русі у київських творах ХVІІ століття: тексти, 
автори, читачі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Затилюк Ярослав Володимирович ; НАН України, Ін-т 
історії України. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2013-2004 А]
 УДК 930.1(477)"16" 

11501. Кір'янова О. Л. Науково-педагогічна і вчительська інтелігенція радян-
ської України в умовах культурно-освітніх перетворень 20—30-х рр. ХХ ст.: істо-
ріографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 
"Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Кір'янова Олена Леонідівна ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковоро-
ди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2013. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0228 А] 

 УДК 930.1:37.011.3-051(477)"1920/1930" 
11502. Морозова І. В. Листування графа С. Р. Воронцова як джерело з історії 

російсько-англійських відносин кінця ХVІІІ—ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. 
дисципліни" / Морозова Ірина Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3556 А] УДК 930.2+94]((47+57)+420)"17/18" 
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11503. Олененко А. Г. Документація Азовської губернської канцелярії: проб-

леми формування, повноти та інформативності (1775—1784 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та 

спец. іст. дисципліни" / Олененко Анна Геннадіївна ; НАН України, Ін-т укр. архео-

графії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, [Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. 

ун-т"]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-2263 А] УДК 930.22(477.72)"1775/1784" 

11504. Первих Д. К. Кримська війна як фактор динаміки культури другої по-

ловини ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Первих Діана Костянтинівна ; Таврійс. 

нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Сімферополь, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2013-0420 А] УДК 930.85(477.75)"18" 

11505. Усенко П. С. Становлення музеологічної дисципліни: історико-істо-

ріографічний аспект (від Пізнього Відродження до кінця ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та 

спец. іст. дисципліни" / Усенко Павло Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в під-

рядк. прим. — 110 пр. — [2013-0797 А] УДК 930.1:069 

11506. Юрченко О. В. Дослідження археологічних пам'яток Переяславщини: 

історіографія (ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / 

Юрченко Олександр Васильович ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-2399 А] УДК 930.1:904(477.41)"18/20" 

94 Всесвітня історія 

На ступінь доктора 

11507. Ласкавий Д. В. Велика Британія і міжнародні протиріччя навколо 

поділу персько-месопотамської нафти, 1918—1928 : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ласкавий Дмитро Васильо-

вич ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка"]. — Х., 2013. — 43 с. — Бібліогр.: с. 36—41 (34 назви) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-3218 А] УДК 94(410+55+567)"1918/1928" 

11508. Туров І. В. Ранній хасидизм: вчення та його соціально-історичний кон-

текст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Все-

світ. історія" / Туров Ігор Вікторович ; НАН України, Ін-т сходознав. ім. А. Ю. Крим-

ського. — К., 2013. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—30 (35 назв). — 100 пр. — [2013-3822 А]

 УДК 94:26-832](4-11) 

На ступінь кандидата 

11509. Банті Р. Політика Великої Британії стосовно "кольорової імміграції" в 

період урядів М. Тетчер 1979—1990 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Банті Ріна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — К., 2013. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 

100 пр. — [2013-0648 А] УДК 94(410)"1979/1990" 

11510. Ботіка Т. С. Соціально-економічний та політичний розвиток Великої 

Британії 1899—1914 рр. в оцінці російських часописів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ботіка Тетяна Сте-

панівна ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечни-

кова]. — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2013-3073 А] УДК 94(410)"1899/1914" 

11511. Бузань В. Ю. Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва 

між США та СРСР (1956—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Бузань Віталій Юрійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-2566 А] УДК 94:327.5](5-15:569.4)"1951/1991" 

11512. Букіна Т. В. Регіональний вимір соціально-економічного розвитку 

СРСР в другій половині 80-х — на початку 90-х рр. ХХ ст. : (Миколаїв. та Одес. обл. 

УРСР та Молдав. РСР) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Букіна Тетяна Вікторівна ; ДЗ "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Луганськ, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-3078 А] 

 УДК 94(47+57)"1985/1991" 

11513. Бурьян М. А. Зміцнення позицій Російської імперії на Південному Кав-

казі, 1801—1879 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.02 "Всесвіт. історія" / Бурьян Марія Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. 

Каразіна, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Х., 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2013-2106 А] 

 УДК 94(470+571)"1801/1879" 

11514. Горбач Т. С. Польща і Тевтонський Орден у ХІІІ—ХV ст.: військово-

дипломатичний аспект відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Горбач Тимур Сергійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-1583 А] УДК 94(438+430)"12/14" 

11515. Гордієнко Д. С. Візантійсько-руські відносини за Константина VІІ 

Порфирогенета (912—959 рр.) в зовнішній політиці Візантії : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гордієнко 

Дмитро Сергійович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Гру-

шевського. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-1205 А] УДК 94(100)"653" 

11516. Гриценко Г. З. Білорусько-українські культурні зв'язки другої полови-

ни ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гриценко Галина Зеновіївна ; НАН України, Ін-т 

українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Львів, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2013-1330 А] УДК 94(476+477)"18/19" 

11517. Замікула М. О. Євроатлантична інтеграція країн Балтії (1991—2004 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Замікула Микола Олександрович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 20, 

[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0180 А]

 УДК 94+327.7](477)"1991/2004" 

11518. Йовенко А. В. Національно-демократична партія Німеччини у спектрі 

праворадикальних сил ФРН (1964—2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Йовенко Артем Валерійович ; 
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Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 15 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3160 А] 

 УДК 94:329(430)НДП]"1964/2009" 

11519. Клиніна Т. С. Військово-політичне співробітництво США та Великої 

Британії у 40-і роки ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Клиніна Тетяна Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. — 

Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2013-3175 А] УДК 94:327.5](73+410)"(194" 

11520. Купченко-Гринчук О. М. Найманці та найманство в англійській армії 

в роки Столітньої війни (1337—1453 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Купченко-Гринчук Олексій Ми-

колайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1355 А] 

 УДК 94(420)"1337/1453" 
11521. Лахно В. І. Українські остарбайтери в Третьому Рейху та Радянському 

Союзі (1941—1953 рр.): історико-антропологічний аналіз на матеріалах Полтавщи-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Лахно Віта Іванівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Полтав. 

нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Миколаїв, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0299 А] 

 УДК 94(430+470)(=161.2)"1941/1953" 

11522. Лягуша А. О. Взаємовідносини Чехії з Європейським Союзом (1993—

2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 
"Всесвіт. історія" / Лягуша Антон Олександрович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3230 А]

 УДК 94(437.3+4)"1993/2004" 

11523. Недошитко І. Р. Українська діаспора США у державотворчих процесах 
в Україні (1991—2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Недошитко Ірина Романівна ; Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Тернопіль, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2013-1793 А] 

 УДК 94(73)(=161.2):321(477)"1991/2011" 
11524. Парасунько Б. П. Культурно-просвітницькі товариства в громадському 

русі Росії на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Парасунько Богдан Петрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2013-0416 А] УДК 94(470+571)"19" 

11525. Писаний Д. М. Ідеологічне обґрунтування рабства в суспільній думці 

Західної Європи та США у другій половині ХV — наприкінці ХІХ ст. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Писа-
ний Денис Михайлович ; ДУ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2013-3572 А] 

 УДК 94:326]((4-15)+73)"14/18" 

11526. Піковська Т. В. Національне питання в програмах політичних партій 

Першої Чехословацької республіки (1918—1938 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Піковська Тетяна 

Валентинівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського]. — Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0803 А] УДК 94(437)"1918/1938" 
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11527. Руєв В. Л. Кримська військова кампанія Османської імперії у третій 

чверті ХV ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.02 "Всесвіт. історія" / Руєв Володимир Леонідович ; НАН України, Ін-т сходо-

знав. ім. А. Ю. Кримського, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — К., 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2013-0473 А] 

 УДК 94(560+477.75)"14" 

11528. Семків А. С. Інтеграція Ірландії до ЄЕС: становлення та реалізація 

політико-економічних взаємовідносин (1961—1993 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Семків Антоніна 

Сергіївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевсь-

кого, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3777 А] 

 УДК 94:327.39](417)"1961/1993" 

11529. Сидорик Н. М. Німецька національна меншина в суспільно-політич-

ному житті Польщі (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Сидорик Надія Михайлівна ; НАН 

України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав., [ДВНЗ "Прикарпат. 

нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). 

— 100 пр. — [2013-1713 А] УДК 94(1:438=112.2)"1919/1939" 

11530. Стаценко Т. В. Томас Джефферсон — просвітник, основоположник 

американської демократії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Стаценко Тетяна Василівна ; Донец. нац. ун-т. — 

Донецьк, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2013-0523 А] УДК 94(73)(092) 

11531. Ткачик О. О. Державно-політичний розвиток Сербії у 1992—2006 ро-

ках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Ткачик Олександр Олександрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федько-

вича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2013-2336 А] 

 УДК 94:32](497.11)"1992/2006" 

11532. Філіпенко Л. В. Становлення та еволюція "ідейних" жіночих журналів 

у Російській імперії початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Філіпенко Лариса Володимирівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0572 А] 

 УДК 94:050-055.2](47+57)"19" 

11533. Хмель А. О. Дипломатичні відносини франкістської Іспанії з євро-

пейськими країнами (1939—1975 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Хмель Анастасія Олександрівна ; Черкас. 

нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — 

Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2013-3831 А] УДК 94:327](460:4)"1939/1975" 

11534. Яцечко С. В. Суспільно-політичні трансформації в Польщі у 1949—

1970 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Яцечко Світлана Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2013-2519 А] УДК 94(438)"1949/1970" 
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94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

11535. Андрєєв В. М. Віктор Петров: інтелектуальна біографія : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та 

спец. іст. дисципліни" / Андрєєв Віталій Миколайович ; НАН України, Ін-т історії 

України. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (31 назва). — 100 пр. — 

[2013-3044 А] УДК 929:001](477)(092) 

11536. Діанова Н. М. Науково-просвітницька діяльність вищого православно-

го духовенства Південної України (кінець ХVІІІ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Діанова 

Наталія Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Дніпропетровськ, 2013. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 

(40 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3125 А] 

 УДК 94:271.2-726.3](477.7)"17/19" 

11537. Жванко Л. М. Перша світова війна: біженці в Україні (1914—1918 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Ук-

раїни" / Жванко Любов Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Вищ. навч. 

закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Х., 2013. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (50 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0681 А] 

 УДК 94(477)"1914/1918" 

11538. Передерій І. Г. В'ячеслав Липинський у громадсько-політичному та 

науковому житті України й української еміграції першої третини ХХ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія Ук-

раїни" / Передерій Ірина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 

2013. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-1748 А] УДК 94:32](477)"19"(092) 

11539. Тарнавський І. С. Окупаційна політика нацистської Німеччини та її 

союзників в Україні в 1941—1944 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Тарнавський Ігор Станіславович ; Донец. 

нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 31—34 (27 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3365 А] УДК 94(477)"1941/1944" 

11540. Філінюк А. Г. Правобережна Україна наприкінці ХVІІІ — на початку 

ХІХ століття: інкорпорація до складу Російської імперії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Філінюк Анатолій 

Григорович ; НАН України, Ін-т історії України, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Іва-

на Огієнка]. — К., 2013. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (36 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-1430 А] УДК 94(477.4)"17/18" 

11541. Чеберяко О. В. Організаційно-правові та соціально-економічні основи 

функціонування бюджетної системи в УСРР 1921—1929 рр. : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Чеберяко 

Оксана Вікторівна ; Донец. нац. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — До-

нецьк, 2013. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (23 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2013-3834 А] УДК 94:336.145.1](477)"1921/1929" 

На ступінь кандидата 

11542. Абразумова О. М. Громадсько-політична активність українського се-

лянства в період непу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Абразумова Олена Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т 
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ім. Богдана Хмельницького, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — 

Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2013-3721 А] УДК 94(477)"1921/1929" 
11543. Алексашкіна Л. Л. Дмитро Іванович Яворницький як історик україн-

ського козацтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Алексашкіна Людмила 
Леонідівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевсь-
кого, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — К., 2013. — 16 с. — Біб-
ліогр.: с. 13—14 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2082 А] 

 УДК 94(477)(092) 
11544. Антипенко Г. С. Світогляд та діяльність О. Ф. Кістяківського : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Антипенко Ганна Сергіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 
Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2013-1564 А] УДК 94(477)(092) 

11545. Байкєніч Д. В. Переселення українців із Польщі до східних областей 
УРСР у другій половині 1940-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Байкєніч Дмитро Вікторович ; Держ. 
закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3409 А] 

 УДК 94:314.151.3-054.74(=161.2)](477.8)"1944/1946" 
11546. Білик О. А. Фіскальна політика радянської влади в українському селі в 

20—30-ті рр. ХХ ст.: історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Білик Олександр Анатолійович ; Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2013. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0039 А]
 УДК 94(477)"19" 

11547. Бодрухина І. М. Зміни соціально-побутових умов життя населення 
Донбасу в середині 50-х — першій половині 60-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бодрухина 
Ірина Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля]. — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та 
в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3418 А] УДК 94(477.6)"1954/1964" 

11548. Бойко В. О. Українська РСР в Організації Об'єднаних Націй (1945—
1964 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Бойко Вікторія Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-
лодимира Гнатюка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 2013. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2013-0922 А] 

 УДК 94(477):061.1ООН]"1945/1964" 
11549. Бундюченко Т. В. Науково-просвітницька творчість та діяльність 

М. М. Аркаса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Бундюченко Тетяна Вікторівна ; Миколаїв. нац. ун-т 
ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1010 А] УДК 94(477)(092) 

11550. Власенко В. В. Створення та діяльність органів місцевого управління в 
генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941—1944 рр.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Власенко Валентина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 
17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2013-3091 А] УДК 94:352](477.42)"1941/1944" 
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11551. Гавриш О. В. Післявоєнне дитинство в УРСР: державна політика та 

повсякденне життя (1945 — початок 1950-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гавриш Ольга Володи-

мирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-

3100 А] УДК 94(477)"1945/1950" 

11552. Галай М. П. Освітня політика Другої Речі Посполитої та ставлення до 

неї української спільноти Східної Галичини : (на прикл. Тернопіл. воєводства) : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Галай Микола Павлович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатю-

ка. — Тернопіль, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2013-0924 А] УДК 94(477.84) 

11553. Гарнагіна С. О. Джерела з історії міжнародної діяльності екзильного 

центру УНР (1948—1992 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Гарнагіна 

Світлана Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-1649 А] УДК 94+327](477)"1948/1992" 

11554. Герасимов Т. Ю. Соціально-побутова історія подільських міст доби 

Гетьманату П. Скоропадського (квітень—грудень 1918 р.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Герасимов Тимофій 

Юрійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. М. Коцюбинського]. — Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2116 А] УДК 94(477)"1918" 

11555. Горбатюк О. С. Електрифікація сільського господарства УРСР в 1953—

1964 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Горбатюк Олена Степанівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0850 А] 

 УДК 94(477)"1953/1964" 

11556. Греков В. Д. Еволюція комплексу озброєння воїнів Південно-Західної 

Русі Х — першої половини ХІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Греков В'ячеслав Дмитрович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2660 А] УДК 94:623.4](477)"09/12" 

11557. Грибанов Д. В. Поліс на ранньоспартокідівському Боспорі (438—

303 рр. до н. е.): адміністративний та соціально-правовий устрій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Грибанов 

Денис Вікторович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2013-1651 А] УДК 94(477.7) 

11558. Гриженко Л. В. Міське населення Катеринославської губернії та його 

повсякденне життя наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гриженко Лілія 

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

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1584 А]

 УДК 94:316.62](477.63-21)"18/19" 

11559. Грон В. В. Історичний компонент українознавства: тенденції розвитку в 

міжвоєнні роки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
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07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Грон Вікторія Віта-

ліївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, 

[Нац. НДІ українознав.]. — К., 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (12 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-3455 А] УДК 94(477)"1918/1939" 
11560. Гусс К. С. Індустріальне робітництво Донбасу в умовах модернізації 

промисловості (друга половина ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гусс Крєстіна Согамонівна ; 
Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля]. — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3458 А] УДК 94:330.341.424](477.6)"18" 

11561. Гуцалюк І. О. Українські національні органи влади на Волині (1917—
1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Гуцалюк Інна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — К., 2013. — 17 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 12—14 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1248 А] 

 УДК 94(477)"1917/1921" 
11562. Желізняк В. М. Губернатор в системі місцевого управління Російської 

імперії 1796—1914 рр. : (на матеріалах Волин. губернії) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Желізняк Василь 
Михайлович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2013. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2013-0891 А] 

 УДК 94:352.075.51](477.82)"1796/1914" 
11563. Жерносекова Д. Д. Білорусько-українська співпраця періоду "хрущов-

ської індустріалізації" 1959—1965 рр.: нова модель міждержавного співробітництва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Жерносекова Дар'я Данилівна ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". 
— Луганськ, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2013-3140 А] УДК 94(477:476)"1959/1965" 

11564. Завалко Н. В. О. К. Касименко (1905—1971 рр.): український історик і 
влада : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 
"Історія України" / Завалко Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т історії 
України. — К., 2013. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2013-2418 А] УДК 94(477)(092) 

11565. Каретніков І. Г. Суспільні настрої населення Донбасу у 1953—1964 рр. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 
України" / Каретніков Ігор Геннадійович ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3740 А]
 УДК 94(477.6)"1953/1964" 

11566. Ключнєва І. М. Розвиток краєзнавчих досліджень в Донбасі у 1917—
1943 рр.: історико-географічний та просопографічний аспекти : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіогр., джерелознав. та 
спец. іст. дисципліни" / Ключнєва Ірина Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка". — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2013-3503 А] УДК 94+908](477.6)"1917/1943" 

11567. Короткова О. О. Соціальні зміни в українському селі в умовах аграрної 
реформи 1906—1917 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Короткова Олена Олександрівна ; Держ. закл. 
"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. 
— Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2013-3193 А] УДК 94(477-22)"1906/1917" 
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11568. Кочерга В. А. Військово-політична діяльність гетьмана Івана Мазепи в 

контексті боротьби за об'єднання українських земель (1687—1709 рр.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Кочер-

га Вадим Анатолійович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Черкас. 

нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Тернопіль, 2013. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2013-1787 А] УДК 94(477)"1687/1709"(092) 

11569. Крайсвітня Ю. В. Столипінська аграрна реформа в Україні: історіо-

графія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 

"Історіогр., джерелознав. та спец. іст. дисципліни" / Крайсвітня Юлія Володи-

мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (10 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2013-0273 А] 

 УДК 94(477)"1906/1917":930 

11570. Крічкер О. Ю. Життя єврейського населення провінційних містечок 

Правобережної України в першій третині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Крічкер Ольга 

Юхимівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2013. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0279 А] 

 УДК 94(477.4=411.16)"19" 

11571. Кунець І. С. Переселення українців з Польщі до УРСР після Другої 

світової війни: політико-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. систем та глобал. розв." / 

Кунець Ігор Степанович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2013-0290 А] УДК 94(477) 

11572. Кучерук М. С. Роль Народного Руху України в об'єднанні національно-

демократичних сил у проведенні внутрішньої політики держави (2002—2009 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Кучерук Марина Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. 

нац. політехн. ун-т]. — Одеса, 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 

100 пр. — [2013-0294 А] УДК 94(477)"2002/2009" 

11573. Левкун Я. І. Наукова і громадська діяльність Івана Борковського : ав-

тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Левкун Ярослав Ілліч ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2013-3531 А]

 УДК 94(477)(092) 

11574. Литвин Н. М. Політика еміграційного уряду ЗУНР : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. пробл. міжнар. си-

стем та глобал. розв." / Литвин Надія Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2013-2958 А] 

 УДК 94:328.1-054.72](477.8)"1920/1923" 

11575. Логовський І. М. Робота місцевих органів влади Харківської губернії 

по запобіганню стихійних лих та ліквідації їх наслідків (друга половина ХІХ — по-

чаток ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Логовський Ігор Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Кара-

зіна. — Х., 2013. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (4 назви) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-0313 А] УДК 94+352](477.54)"18/19" 

11576. Лук'яненко О. В. Повсякдення колективів педагогічних ВНЗ Україн-

ської РСР часів десталінізації (1953—1964 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Лук'яненко Олександр 

Вікторович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — Черкаси, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-2812 А] УДК 94(477)"1953/1964" 
11577. Маркевич О. В. Організація управління Волинською губернією напри-

кінці ХVІІІ — 60-ті рр. ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Маркевич Оксана Валентинівна ; НАН 

України, Ін-т історії України, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — К., 2013. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1544 А]

 УДК 94(477.82) 

11578. Михайлюк В. В. Адаптація інвалідів Великої Вітчизняної війни у кон-

тексті повсякденного життя у Донбасі (1943—1945 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Михайлюк 

Владислав Віталійович ; Донец. нац. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Да-

ля]. — Донецьк, 2013. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-3249 А] УДК 94(477.6)"1943/1945" 

11579. Москальов Д. В. "Антикварний рух" на Лівобережній Україні у другій 
половині ХVІІІ — середині ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Москальов Денис В'ячеславович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Дніпро-

петровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2013-1375 А] 
 УДК 94(477)"17/18" 

11580. Муратова О. В. Ґенеза літературного шістдесятництва в Україні: істо-

ричний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Муратова Ольга Віталіївна ; Донец. нац. ун-т, [ДВНЗ "Донбас. 

держ. пед. ун-т"]. — Донецьк, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2013-3762 А] УДК 94:821.161.2.09](477)"1956/1964" 

11581. Мягка О. А. Польська національна меншина Півдня УСРР в 20—30-х рр. 

ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Мягка Ольга Анатоліївна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухом-
линського. — Миколаїв, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-1056 А] УДК 94(477.7)(=162.1) 

11582. Нікіфоров М. А. Візантійські володіння у Гірському Криму у першій 

половині ІХ — на початку ХІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Нікіфоров Михайло Андрійович ; НАН 

України, Ін-т сходознав. ім. А. Кримського. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(12 назв). — 100 пр. — [2013-0383 А] УДК 94(477.75)"08/12" 

11583. Онацький М. Ю. Приватне торгівельне і промислове підприємництво у 

Харкові в період непу (1921—1928 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Онацький Максим Юрійович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — К., 2013. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1672 А] 

 УДК 94:334.722](477.54-25)"1921/1928" 
11584. Орищенко І. О. Становлення та розвиток медієвістики в Київському 

університеті Св. Володимира в 30-х роках ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Орищен-

ко Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1552 А] 

 УДК 94+378.4](477-25)"18/19" 
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11585. Островий В. М. Професор В. О. Ґеринович у науково-педагогічному та 

громадському житті України (перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Островий Володи-

мир Михайлович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-По-

дільський (Хмельниц. обл.), 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв) та в під-

рядк. прим. — 100 пр. — [2013-0407 А] УДК 94(477)(092) 

11586. Пагіря О. М. Відносини між ОУН(б) і УПА та збройними силами 

Угорщини в 1942—1945 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Пагіря Олександр Михайлович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-0411 А] УДК 94(477)"1942/1945" 

11587. Попова Д. О. "Кримське питання" в українсько-російських відносинах 

(1991—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Попова Діна Олегівна ; Дипломат. акад. України при М-ві закор-

дон. справ України. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2013-2551 А] УДК 94+327](477+470)"1991/2010" 

11588. Ревенко В. В. Побут та дозвілля сільського населення Південної 

України в повоєнний період (1945—1955 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ревенко Віра Валентинівна ; 

Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2013. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0457 А] 

 УДК 94(477)"1945/1955" 

11589. Свідерська О. М. Сільське господарство Поділля і Південно-Східної 

Волині у добу непу (1921—1929 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Свідерська Оксана Мирославівна ; 

Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. 

обл.), 2013. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2013-0485 А] УДК 94(477)"1921/1929" 

11590. Сергєєва М. В. Інженерно-технічні кадри важкої промисловості Донба-

су (1965—1985 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Сергєєва Марина Вячеславівна ; Донец. нац. ун-т. 

— Донецьк, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-1873 А] УДК 94:331.108](477.6)"1965/1985" 

11591. Стрижова І. А. Одеське товариство історії і старожитностей (1839—

1922 рр.): збереження історико-культурної спадщини Південної України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Стрижова Ірина Андріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. екон. ун-т]. 

— Одеса, 2013. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). — 100 пр. — [2013-0528 А]

 УДК 061.1:94(477.74-25)"1839/1922" 

11592. Стріонова І. В. Радянська сім'я у 1920—1930-ті роки: державна полі-

тика і повсякденна практика : (на матеріалах Донбасу) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Стріонова Інна 

Валеріївна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2013. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1876 А] 

 УДК 94:316.362](477.6)"192/193" 

11593. Татарко І. І. Соціально-економічний та культурно-освітній розвиток 

болгарського населення Ізмаїльської області УРСР та півдня МРСР в 1944—1954 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
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історія" / Татарко Ірина Іванівна ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Луганськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2013-3366 А] УДК 94(477.74=163.2)"1944/1954" 

11594. Тихомир В. П. Історичні погляди Т. Г. Шевченка на козацтво та їх 

трансформація в соціокультурному середовищі середини ХІХ століття : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Тихомир Віктор Петрович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв. — К., 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2013-0791 А] УДК 94(477) 

11595. Фільваркова А. В. Інститут уповноважених як інструмент здійснення 

більшовицької політики в українському селі (1928—1933 рр.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Фільваркова 

Аліна Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-1093 А] 

 УДК 94(477-22)"1928/1933" 

11596. Чернявський В. В. Примусові робітники Півдня України у фа-

шистській Німеччині та Румунії (1941—1945 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Чернявський Валерій 

Валерійович ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2013. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0593 А]

 УДК 94(477.7)"1941/1945" 

11597. Чигирик І. І. Регулювання академічного статусу студентства Універ-

ситету Св. Володимира 1834—1919 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Чигирик Інна Іванівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2013. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-3836 А] 

 УДК 94:378.4](477-25)"1834/1919" 

11598. Чорнописька В. З. Релігійна та громадська діяльність Клементія Шеп-

тицького (1869—1951 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Чорнописька Вікторія Зіновіївна ; Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2013-0600 А] УДК 94(477)(092) 

11599. Шапорда В. А. Південь України в період денікінського режиму (гру-

день 1918 — січень 1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Шапорда Володимир Анатолійович ; Чорномор. 

держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2013-0606 А] УДК 94(477)"1918/1920" 

11600. Шахрайчук І. А. Рух Опору на Дніпропетровщині в період Великої 

Вітчизняної війни 1941—1944 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Шахрайчук Ігор Антонович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2013-2754 А] УДК 94(477.63)"1941/1944" 

11601. Якуніна А. О. Діяльність монархічних партій Наддніпрянської України 

(1907 рік — перша половина 1914 року) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Якуніна Алла Олександрівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпродзержин. держ. техн. ун-т]. — 

Дніпропетровськ, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2013-2514 А] УДК 94(477)"1907/1914" 
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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. 

Абдулкафарова Е. Р. 9956 

Абдурайімов Л. Н. 7844 

Абілова О. І. 10214 

Абрагамович Х. Я. 10223 

Абразумова О. М. 11542 

Аверчев О. В. 10742 

Авраменко С. М. 9075 

Авхутська С. О. 9259 

Агайар Е. В. 9747 

Агаларова К. А. 8138 

Агарков А. В. 7845 

Агарков О. В. 10586 

Агафонова О. О. 10323 

Агеєнко С. Б. 10567 

Агрес О. Г. 8519 

Адаховська Н. С. 8878 

Адель Бозан Бако 10324 

Адміна Н. Г. 10776 

Ажиппо О. Ю. 9232 

Ажнакін С. Г. 10925 

Азарова І. І. 11312 

Азарова Т. В. 8608 

Азархін К. А. 7990 

Азізова Л. Р. 9727 

Акбаш К. С. 9535 

Акименко В. В. 8372 

Акімова Л. М. 10926 

Акмен В. О. 11014 

Акрітіду Е. О. 8044 

Акуленко О. В. 8992 

Акунін Б. (11418) 

Ал-Амрей Ровад  

Аднан Атіа 11118 

Алексашкіна Л. Л. 11543 

Алєксєєва Г. М. 9260 

Алі Мохамед Алі  

Султан Аль Дахері 10608 

Алі Халіл Мохаммед 9996 

Алієва Т. А. 9890 

Аллахвердян А. В. 7884 

Аллахвердян Т. М. 11403 

Алмазова Т. В. 9261 

Алтухова Н. В. 8585 

Алхімова С. М. 10004 

Альохіна О. В. 10123 

Альперн О. І. 9076 

Аль-Раммахі Наджах 

Наджм Абед 11044 

Аль-Соуб Мутасем  

Абдель Ваххаб  

Халаф 9219 

Альховіцька- 

Магда О. Є. 8639 

Аманжаєв Д. Г. 8439 

Амбрик Л. П. 8266 

Амірханов Е. Д. 7816 

Амосова В. С. 10124 

Амплєєва О. М. 8045 

Ананченко О. С. 11343 

Анацька Я. Ю. 9957 

Андрейчук Н. І. 11279 

Андрєєв В. М. 11535 

Андрєєв Л. (11420) 

Андрєєва О. В. 8267, 8726 

Андрєєва О. О. 9821 

Андріїв Д. М. 8809 

Андрійчук Д. Р. 10125 

Андріяко Т. Ю. 9262 

Андріящук В. О. 10795 

Андросова О. С. 10126 

Андрощук І. М. 9263 

Андрощук О. С. 7826 

Андрусів У. Б. 8904 

Андрухович Ю. (11448) 

Андрущенко А. В. 9478 

Андрущенко В. О. 11261 

Анісімов А. Є. 9748 

Анісімова Н. П. 11422 

Аністратенко О. В. 8520 

Аніщенко А. І. 11045 

Антипенко Г. С. 11544 

Антіпова А. В. 11404 

Антоненко А. М. 9919 

Антоненко С. В. 8993 

Антоненко Ю. В. 9621 

Антонов В. К. 10602 

Антонов С. В. 11223 

Антонюк А. А. 10796 

Антонюк І. Б. 8609 

Антонюк М. А. 11431 

Антохі Л. І. 9450 

Антропов І. І. 10486 

Апанасенко Н. О. 10325 

Арабаджи Н. Б. 8671 

Арафа Бассіуні  

Арафа Алі Радван 8334 

Аревадзе І. Ю. 9479 

Арефін Ю. В. 10609 

Арєшина Ю. Б. 11224 

Аркас М. М. (11549) 

Армейська Л. В. 9264 

Арсиненко Н. О. 11015 

Артамонова Н. О. 7953 

Артеменко О. І. 7846 

Артюх Р. В. 8268 

Архипенко К. М. 9661 

Архипова Л. М. 9470 

Асаєва В. В. 7991 

Асанов М. М. 9573 

Асанова З. Р. 9153 

Асталош Г. Л. 11174 

Асцатуров Г. Є. 10215 

Атаман Ю. О. 9917 

Атаманова Н. В. 8672 

Афанасенко С. І. 8810 

Афанасьєв О. Є. 11475 

Афанасьєва Л. В. 9265 

Ахмад Ель Аараж 9958 

Ахммад М. Махммуд 

Албу-Бадрі 9638 

Ачебе Ч. (11394) 

Ащепкова Н. С. 10610 
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Бабенко А. Д. 10127 

Бабенко Е. В. 8938 

Бабенко О. А. 10381 

Бабенко С. В. 10284 

Бабинець М. М. 9266 

Бабич В. О. 10128 

Бабич С. С. 8046 

Бабіна В. В. 9220 

Бабюк Т. Й. 9154 

Бадахов Н. Я. 8994 

Бадер С. О. 9077 

Баєв А. В. 9536 

Бажан М. (11359) 

Базелюк Н. В. 9267 

Базика К. Д. 10085 

Базів Л. М. 11432 

Базілєва Ю. С. 10700 

Байбєрова С. С. 10762 

Байєтт А. (11384) 

Байкєніч Д. В. 11545 

Бакай М. І. 8811 

Баканова О. Ф. 11225 

Бакулін П. Є. 10086 

Бакум А. В. 11226 

Бала Р. Д. 8521 

Балаж М. С. 10030 

Балазюк О. Ю. 10866 

Балакшин О. І. 10568 

Балацька Н. І. 10230 

Балинська О. В. 9783 

Балихіна Г. А. 10725 

Бальцій Н. М. 8183 

Балюх О. В. 10734 

Баля Л. В. 11016 

Банах В. А. 10565 

Банах В. І. 11227 

Баніт О. В. 9268 

Банті Р. 11509 

Банчук- 

Петросова О. В. 8995 

Баняс О. А. 8047 

Барабан С. В. 10927 

Барабаш Л. В. 8440 

Баран С. О. 8727 

Баранівський В. В. 7992 

Баранов І. В. 10540 

Барзо І. Т. 10768 

Баришевська І. В. 10655 

Баркова О. В. 7955 

Бармак І. М. 9822 

Барна М. В. 8048 

Барташ С. М. 10487 

Барчишина І. В. 11378 

Барчук В. М. 11336 

Бас Ю. П. 9677 

Басай Р. М. 8954 

Басараб В. А. 11046 

Басараб М. М. 8209 

Батальщикова Е. Ю. 9269 

Батістова О. І. 8269 

Батковський В. А. 8441 

Батраченко Т. С. 8812 

Батрименко О. В. 8190 

Бахманн І. (11402) 

Бацилєва О. В. 10273 

Бацюра Г. В. 10285 

Бачинський Р. О. 10005 

Башинська І. О. 10928 

Баштан Н. О. 10701 

Башура А. О. 9959 

Бевз О. В. 8955 

Бегош Н. Б. 9891 

Бедернічек Т. Ю. 10689 

Бежан О. А. 11381 

Безвіконний П. В. 10769 

Безвух С. В. 8442 

Безвушко Е. В. 10112 

Безденежна О. О. 10304 

Бездітко О. Є. 10656 

Безкоровайний Д. О. 11228 

Безпалий С. М. 11229 

Безпалько О. В. 11382 

Безрукава В. А. 11058 

Безугла О. А. 10305 

Безугла Ю. Є. 10929 

Безуглий Л. А. 8813 

Безух А. С. 11119 

Безух Ю. С. 9155 

Безштанько Д. В. 8443 

Беклер Т. Ю. 10031 

Белецька Н. Г. 8335 

Белявська О. О. 9270 

Бен Саада Нахла 10326 

Берберфіш М. В. 11433 

Бердяєв М. О. (8025), 

 (8120) 

Берегова Г. Д. 7973 

Бережанська Ю. В. 11395 

Бережний В. А. 11479 

Березинський Л. В. 8194 

Березівська О. Я. 8522 

Березіна Л. М. 8506 

Берест О. Ю. 9892 

Беседіна Т. І. 8610 

Бесклетний С. Є. 8195 

Бескорса О. С. 9174 

Беспалько Ю. М. 9728 

Бессалова Є. Ю. 9861 

Бех Ю. В. 7974 

Бехтерєв В. М. (9092) 

Бец І. О. 9271 

Бєлий А. (11415) 

Бєлих О. С. 9233 

Бєлінський Ю. Є. 8728 

Бєліченко О. А. 11047 

Бєлова О. О. 8336 

Бєлова О. О. 9678 

Бзовська І. С. 9639 

Бистрова Ю. О. 8032 

Бичкова Г. О. 9679 

Бияк В. Я. 9849 

Бібік Р. В. 11230 

Бібік Т. В. 7847 

Бігальська О. Ю. 8425 

Бігдан О. В. 8523 

Бігус М. М. 8524 

Бідюк Д. О. 11017 

Бік К. В. 8049 

Бікс Ю. С. 11048 

Білак Г. Г. 8373 

Білан А. В. 10522 

Біланчук С. М. 7962 

Білаш О. В. 8814 

Білега О. В. 8586 

Біленко М. С. 8887 

Біленкова Л. М. 9078 

Білецька О. В. 11313 

Білик О. А. 11546 

Білінська О. В. 8956 

Біліченко В. В. 10831 

Білозуб Л. М. 11175 

Білоконь О. В. 9850 

Білоконь С. А. 9552 

Білоус А. М. 8729 
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Білоус М. В. 9960 

Білоус О. М. 7963 

Білоусова М. М. 8270 

Білоус- 

Сергєєва С. О. 7885 

Білявець С. Я. 9272 

Біницька К. М. 9273 

Біруля В. В. 9079 

Бірюков О. Б. 10479 

Бісюк І. Ю. 10797 

Бітюков Д. С. 10209 

Блащук В. В. 9480 

Блискун О. О. 8139 

Блоха Я. Є. 7993 

Бляут Ю. Є. 11093 

Бобало О. Ю. 9274 

Бобало Т. В. 10569 

Бобирєв Д. Б. 7886 

Бобкова О. Ю. 8374 

Боблієнко О. П. 9275 

Бобок І. І. 7769 

Бобренко Р. В. 9276 

Бобрик Ю. В. 10231 

Бобрицький С. В. 10611 

Бобровник С. В. 8665 

Бовкун Є. А. 8730 

Бовкунович В. С. 10398 

Богатирьова Н. Ю. 8124 

Богаченко О. П. 7887 

Богдан С. М. 11434 

Богданов О. О. 11003 

Богданова І. В. 10255 

Боднар В. В. 8879 

Боднар О. В. 10867 

Боднарчук О. М. 11231 

Боднарюк О. В. 10286 

Бодрухина І. М. 11547 

Божко В. В. 11094 

Божко В. М. 8935 

Божок Г. А. 9862 

Бойко А. В. 8815 

Бойко В. Д. 10612 

Бойко В. О. 10613, 11548 

Бойко Д. В. 11232 

Бойко І. В. 9640 

Бойко І. І. 10702 

Бойко І. О. 10488 

Бойко М. Я. 9680 

Бойко О. В. 7770 

Бойко С. В. 8444 

Бойко Т. О. 9823 

Бойко Ю. О. 9729 

Бойко Я. В. 11281 

Бойцанюк С. І. 10129 

Бойченко В. С. 8375 

Бойченко О. М. 10130 

Бойчук Н. В. 8118 

Бойчук О. М. 11176 

Бокало Т. М. 9514 

Бокова С. І. 10032 

Болдирєв Д. А. 9769 

Болсунова О. М. 8673 

Бондар Л. В. 7994 

Бондар М. В. 9632 

Бондар О. А. 7872 

Бондар С. П. 9277 

Бондаренко І. О. 8731 

Бондаренко М. В. 10446 

Бондаренко М. К. 11314 

Бондаренко М. П. 8640 

Бондаренко М. Ю. 8996 

Бондаренко О. В. 10509 

Бондаренко П. В. 9622 

Бондарєва Ю. Г. 8525 

Бондарук І. С. 8526 

Бондарчук М. К. 10918 

Бондарчук О. П. 9961 

Бондзик О. В. 9893 

Бопко І. З. 9278 

Бор Л. С. 11315 

Борак К. В. 10510 

Бордюк О. М. 9279 

Борецька Н. О. 8997 

Борзенкова Л. М. 10260 

Борис О. М. 10315 

Борис Р. С. 10523 

Борисенко А. А. 9920 

Борисенко О. М. 9080 

Борисенко Т. В. 10033 

Борковський І. (11573) 

Боровцова М. С. 8050 

Бородій Ю. П. 10524 

Бородін А. О. 11154 

Бородінова Т. І. 9641 

Борух О. Є. 11370 

Борщенко В. В. 9280 

Ботіка Т. С. 11510 

Бочарова О. А. 9209 

Бочкарьова Н. С. 9081 

Бошицька Н. В. 10480 

Боюк А. П. 10327 

Боярська- 

Хоменко А. В. 9281 

Боярчук Н. К. 9282 

Брайченко С. М. 8732 

Бранецька М. С. 9283 

Братковська К. О. 8527 

Братушка Р. В. 10777 

Брегін М. Г. 7995 

Бреднікова С. В. 11075 

Бридня Н. С. 8119 

Бриков В. О. 9824 

Бриль М. М. 8051 

Бринза Н. О. 9553 

Бритвін В. В. 10703 

Брюханов П. О. 8337 

Брюшков Р. В. 10467 

Брягін О. В. 10447 

Бублик О. О. 10798 

Бугаєвська Ю. В. 9284 

Бугера С. І. 8952 

Бугрій В. С. 9123 

Будзан Л. Д. 8888 

Будзяк О. С. 8360 

Будник Н. В. 10819 

Будник С. І. 8733 

Буднікевич І. М. 8361 

Будянська В. А. 9285 

Бузань В. Ю. 11511 

Буздуган О. А. 9286 

Бузні В. О. 9156 

Букарєва С. А. 11480 

Букасов М. М. 7817 

Букіна Т. В. 11512 

Букреєв Б. Я. (9501) 

Букрєєва К. С. 7888 

Булавинець В. М. 8445 

Булат Г. В. 10868 

Булатова О. В. 8635 

Булгакова Д. О. 8703 

Булгакова О. В. 10930 

Булгач Т. В. 10434 

Булигіна О. В. 10006 

Булковський Т. О. 8998 
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Бундюк Р. А. 7889 

Бундюченко Т. В. 11549 

Бунько Т. В. 10538 

Бура Л. В. 9157 

Буравченко В. С. 9507 

Буренков В. В. 8196 

Бурий О. А. 9633 

Буркало Т. В. 10287 

Бурко Л. М. 10745 

Бурлаєнко Т. І. 9287 

Бурлаченко Ю. В. 9585 

Бурлуцький С. В. 9059 

Бурнашев В. В. 10489 

Буров О. М. 10399 

Бурова О. І. 8140 

Буртовий С. В. 9288 

Бурцева І. І. 9289 

Бурьян М. А. 11513 

Буряк І. О. 8734 

Буско Т. О. 9642 

Бутурлим Т. І. 9175 

Бухало О. В. 8376 

Буценко Л. В. 7890 

Буцьких О. О. 8920 

Бучик А. Ю. 8735 

Бучко А. В. 11396 

Буяр І. Є. 11282 

Бялик В. Д. 11280 

Вабіщевич М. О. 11120 

Важна К. А. 8704 

Вайтгед А. Н. (8002) 

Вакалюк Л. М. 10316 

Вакалюк Т. А. 9290 

Вакараш В. В. 8426 

Вакун О. В. 10869 

Валякіна Г. В. 10382 

Ван Сі 11177 

Ван Чуньмей  11178 

Ваніна Я. А. 8999 

Варга В. С. 8052 

Вартанова О. В. 7873 

Варунків О. І. 10087 

Василенко Д. В. 8377 

Василенко О. В. 9770 

Василик Я. В. 9643 

Василишин Т. В. 9515 

Василів О. М. 9809 

Васильєва В. В. 8889 

Васильєва Д. В. 9176 

Васильєва І. М. 9851 

Василькова Є. А. 8736 

Васильчук В. О. 8674 

Васильчук І. В. 10931 

Васько О. І. 9623 

Васько О. О. 9177 

Васьков Ю. В. 9124 

Васюк Н. О. 9000 

Ватаманюк В. Ф. 10296 

Вашека О. М. 10820 

Ващенко В. В. 10696 

Ващенко Г. (9067) 

Ващук Я. В. 8737 

Вдовенко І. С. 9217 

Вдовиченко Є. І. 10448 

Ведель А. (11205) 

Ведміцький Ю. Г. 10400 

Вей Хейши 8641 

Великий Ю. В. 8578 

Велічко М. М. 10587 

Вельчинська О. В. 9946 

Венгер В. М. 8738 

Венгерська Н. С. 8378 

Венгловська О. А. 9147 

Венедіктова І. В. 8877 

Верба-Сидор О. Б. 8921 

Вербицька О. В. 7996 

Вербицький Є. В. 10401 

Вербова Р. М. 7997 

Вербовий Р. М. 10824 

Вердиш М. В. 10726 

Верезубенко М. М. 11316 

Веренкіотова О. В. 8675 

Верескун М. В. 8420 

Веретельник В. В. 7771 

Вернигора Н. М. 10825 

Вертель В. В. 8611 

Вертій Ж. С. 7956 

Верховенко О. А. 11213 

Веселівська Г. Г. 10366 

Весельська Л. А. 9001 

Вєсова О. П. 10113 

Виговська О. С. 8227 

Виговський С. Є. 8053 

Винниченко В. (11439, 

 11443) 

Виноградов В. В. 10932 

Виноградов В. Є. 11164 

Виноградова А. І. 8816 

Виноградський Б. А. 11219 

Вирва О. Є. 10232 

Вислий А. А. 9894 

Висоцька Г. С. 10838 

Висоцька Т. Є. 9002 

Витвицька О. М. 8271 

Вичівський П. П. 11499 

Вишиванюк М. В. 8977 

Вишинська Н. О. 11179 

Вишневська Г. О. 10131 

Вишневська О. А. 10210 

Вишняков А. Є. 10236 

Вівчаренко О. А. 8953 

Візіренко С. В. 8379 

Вільчинський Г. В. 10034 

Вінграновський М. (11434) 

Вініченко О. В. 10490 

Вінніченко Н. В. 9291 

Вітебська П. В. 9082 

Віхров С. О. 8867 

Віценя Т. І. 10704 

Віцюк А. А. 9292 

Власенко В. В. 11550 

Власенко О. В. 9881 

Власій О. О. 9554 

Власюк Г. О. 10770 

Вовк Д. Л. 8739 

Вовк І. П. 10933 

Вовк Л. В. 9293 

Вовк Н. П. 9294 

Вовк С. Я. 9932 

Вовчук І. Л. 9882 

Вознесенська О. В. 8817 

Вознесенська Т. Ю. 9883 

Возняк Л. Ю. 11112 

Войда Ю. В. 9810 

Войтенко О. Ю. 9694 

Войтенко Ю. Ю. 10449 

Войтила К. Ю.  

(Іван Павло ІІ) (8116) 

Войтюк Ю. Ю. 9715 

Волженцева І. В. 8033 

Волинець Ю. О. 9295 

Волков С. М. 11144 

Волкова Н. В. 9003 

Волковинська В. О. 7998 
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Волосовський П. Р. 10317 

Волотовська Н. В. 10132 

Волохов О. С. 8939 

Волошин В. В. 8117 

Волошин Д. Є. 9516 

Волошина А. А. 10385 

Волошина І. М. 10020 

Волошина О. В. 11344 

Волощук І. П. 9221 

Волчок В. О. 10468 

Вольська С. О. 11165 

Воляк Л. М. 10133 

Волянський А. Ю. 9947 

Воробей О. С. 11470 

Воробйова А. В. 9178 

Воробйова Л. С. 7975 

Воробйова О. П. 9004 

Вороніна О. С. 8380 

Воронкова О. М. 8436 

Воронова Г. Г. 8381 

Воронова І. І. 10328 

Воронова С. В. 9296 

Воронцов С. Р. (11502) 

Воропай В. С. 10839 

Воропай Г. В. 10727 

Воротникова І. П. 9297 

Ворохобін І. І. 10614 

Ворошилова Г. О. 8612 

Ворошилова Ю. В. 9695 

Ворфоломеєв А. В. 10593 

Воскобійник В. А. 9588 

Воскобойник О. А. 9589 

Воскобойнік О. Ю. 10211 

Воскобойнікова Г. Л. 9234 

Воскобойнікова Н. О. 9481 

Вустенко В. В. 10329 

Вятченко- 

Карпінський В. Ю. 9784 

Габор Г. Г. 10134 

Гавадзин Н. О. 8272 

Гавва Д. В. 10690 

Гаврик С. С. 10746 

Гавриленко Н. В. 8446 

Гаврилець Ю. Д. 8141 

Гаврилов І. І. 9962 

Гаврилова О. В. 9203 

Гаврилюк В. А. 10224 

Гаврилюк О. І. 10088 

Гавриш В. І. 9546 

Гавриш О. В. 11551 

Гавришок Б. Б. 11481 

Гаврюшов Д. М. 10330 

Гайдабрус Т. М. 8705 

Гайдай Т. В. 8247 

Гайдей О. О. 7891 

Гайдукевич- 

Ратушна О. І. 9517 

Галавська Л. Є. 11070 

Галаган Л. В. 8054 

Галаган П. (9142) 

Галагуз І. В. 9451 

Галай М. П. 11552 

Галайчук Б. В. 9005 

Галашко О. І. 11233 

Галів У. Б. 11345 

Галка І. В. 10799 

Галкін О. В. 10657 

Галко Т. М. 9760 

Галушко В. О. 11115 

Галькевич А. В. 10870 

Гальків Л. І. 8328 

Гаманков Д. В. 9060 

Гаманюк В. А. 9066 

Ганжа М. В. 9158 

Гантімуров А. В. 9866 

Гапченко О. В. 9083 

Гарасим Ю. Й. 8613 

Гарасимів Ю. В. 9084 

Гарат Р. М. 8223 

Гарбар Г. А. 7976 

Гарбузова В. Ю. 10021 

Гарді Т. (11387) 

Гармашов А. В. 9749 

Гармашов Д. Ю. 10491 

Гарнагіна С. О. 11553 

Гарник Л. П. 8197 

Гасюк І. Л. 8978 

Гасюк П. А. 10114 

Гатченко В. О. 10615 

Гафійчук Р. Г. 10331 

Гаць Б. М. 7772 

Гвазава Н. Г. 9006 

Гвоздецький В. Д. 8719 

Гвоздецький В. М. 10492 

Гвоздик П. О. 8970 

Гвоздь В. С. 8273 

Гевко В. Л. 10934 

Гейдор А. П. 10935 

Гейлик А. В. 9298 

Герасименко В. Ю. 9771 

Герасименко І. С. 9007 

Герасимов Т. Ю. 11554 

Герасимчук В. П. 9299 

Герасимчук Н. Г. 7964 

Гербер Ю. Б. 10817 

Герелиця Н. Є. 10658 

Германчук С. М. 10135 

Герцен І. Г. 10237 

Гессе Г. (11400) 

Гессен С. І. (9085) 

Гетало Н. С. 8382 

Гетьман А. Б. 8740 

Гетьманенко Ю. О. 8642 

Гече Ф. Е. 7827 

Гирла Я. В. 10212 

Гібадулліна Н. Г. 9085 

Гізель І. (11495) 

Гільова О. О. 10367 

Гіріч О. О. 9624 

Гірняк Г. С. 8055 

Гладка І. В. 10936 

Гладких В. М. 7801 

Гладьо Ю. О. 8880 

Глазунова О. В. 8643 

Гланц В. Н. 8447 

Глєбов О. М. 9895 

Глєбова А. С. 8274 

Глєбова О. В. 10035 

Глинська О. В. 8741 

Глиняна О. О. 11234 

Глоба Т. М. 9126 

Глобінець М. Г. 8742 

Глупак З. І. 10747 

Глухий О. Г. 8905 

Глушко І. М. 9502 

Глущенко В. В. 8338 

Глюдз М. М. 11397 

Гнатишина Л. Л. 9785 

Гнатів І. М. 8818 

Гнатюк А. А. 10871 

Гнатюк О. В. 8228 

Гнатюк Т. О. 8142 

Гнезділов Д. Ю. 8056 

Гненний О. М. 10857 
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Гнєдков А. В. 8614 

Гнєзділова С. П. 9008 

Гнидюк О. Я. 9054 

Гнилицька Л. В. 10858 

Гобова Є. В. 11375 

Говда Г. А. 10872 

Говоруха Н. В. 11317 

Годз О. В. 11346 

Годинюк І. М. 10442 

Годованець Н. М. 9933 

Годовський Л. (11204) 

Гожан М. Я. 10642 

Гойчук Д. А. 10643 

Голіков О. С. 10554 

Головатюк А. А. 10778 

Головатюк В. М. 8248 

Головацький Я. (9468) 

Головей В. Ю. 7977 

Головін А. С. 8743 

Головко В. А. 7892 

Головко В. М. 8198 

Головченко І. В. 9896 

Голуб Т. П. 9300 

Голубка О. В. 9811 

Голубкова І. А. 10832 

Голубова Г. В. 8143 

Гольцев Д. Г. 10937 

Голян Н. В. 7828 

Гомон Н. В. 11262 

Гомон П. С. 10570 

Гонтарук В. Т. 10748 

Гончар О. В. 8131, (9424) 

Гончаренко В. В. 8427 

Гончаренко В. І. 11235 

Гончаренко І. М. 10873 

Гончаренко О. С. 9574 

Гончаров О. А. 9634 

Гончарова З. В. 8383 

Гончарова К. В. 8940 

Гончарова О. А. 10206 

Гончарук Ю. Д. 10763 

Гопцій М. В. 9764 

Горбанський А. Б. 8448 

Горбань В. Б. 7893 

Горбань Р. А. 8120 

Горбась І. М. 8528 

Горбатюк О. С. 11555 

Горбатюк Т. Л. 10306 

Горбач Т. С. 11514 

Гордієнко В. В. 8275, 

 8906 

Гордієнко В. П. 9222 

Гордієнко В. С. 7999 

Гордієнко Д. С. 11515 

Гордієнко І. В. 9127 

Гордієнко О. А. 11004 

Гордієнко С. С. 10450 

Горін Н. О. 8276 

Горкуненко А. Б. 9555 

Горлачова П. М. 10307 

Горлова А. В. 9179 

Городжа К. А. 11095 

Горошко А. А. 8744 

Горошко Ю. В. 9235 

Гофман І. Т. 11180 

Гоца Н. М. 11383 

Гоцуляк В. Д. 10874 

Гоч Р. М. 8144 

Гоша І. О. 8745 

Гошовський В. (9462) 

Гошовський В. С. 8720 

Грабар Н. Г. 7957 

Градинар І. П. 9556 

Граділь А. О. 9009 

Градова В. Г. 8676 

Гребенщикова О. Г. 11412 

Гребенюк О. В. 8529 

Гребець О. Б. 8530 

Гребешков О. М. 10938 

Гребіник С. М. 9786 

Греков В. Д. 11556 

Гречановська О. В. 9301 

Гречкосій І. Д. 8531 

Грибан Г. П. 9236 

Грибанов Д. В. 11557 

Грибков С. В. 7848 

Григораш О. В. 7894 

Григоренко О. В. 11398 

Григор'єва К. В. 9963 

Григорова- 

Беренда Л. І. 8615 

Григорук В. В. 10297 

Григорук П. М. 9547 

Гриджук Я. С. 10541 

Гридчина В. В. 8145 

Гриженко Л. В. 11558 

Грималюк П. О. 8677 

Гринкевич Г. О. 10451 

Гриновець І. С. 9964 

Гринцов Г. О. 10089 

Гринцова Г. О. 10090 

Гринь Л. О. 9302 

Гриньків А. П. 8146 

Гринько О. В. 8384 

Гринько С. Д. 8666 

Грихоніна Н. В. 11413 

Грицаєнко Л. Р. 8918 

Грицай О. І. 8277 

Гриценко Г. З. 11516 

Гриценко Л. Л. 8249 

Грицик В. В. 7841 

Грицик Н. В. 9303 

Грицишина М. В. 8112 

Грицюк В. Ю. 10402 

Грицюк І. В. 10403 

Грицюта Н. М. 8113 

Гришкова Н. В. 11283 

Грищук М. Г. 9867 

Гріжимальська К. Ю. 

 10308 

Грінченко Б. (11440, 

 11465) 

Грінченко В. С. 10404 

Грома В. Г. 10022 

Громов В. Є. 7978 

Грон В. В. 11559 

Гронь О. В. 7895 

Гроссман В. (11381) 

Грудько І. В. 9965 

Гружевський В. О. 9304 

Губанов В. В. 11116 

Губанов В. О. 9598 

Губанова Т. О. 8746 

Губін О. І. 10735 

Губіна А. В. 11076 

Губка В. О. 10023 

Губська В. В. 9590 

Гудз Б. Д. 8747 

Гудзевич А. В. 11476 

Гудзенко Г. В. 10261 

Гудзенко С. В. 9537 

Гудима М. М. 8890 

Гуесмі Шираз 10309 

Гузеват М. О. 8891 
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Гузенко В. В. 11018 

Гузикевич К. Є. 9696 

Гуменюк В. В. 8819 

Гуненков Д. В. 8147 

Гунчак А. В. 9777 

Гунько Б. А. 10288 

Гура В. В. 9305 

Гураш В. М. 8941 

Гурей В. І. 10493 

Гуреля В. В. 10749 

Гуржий О. В. 8057 

Гуржій Н. М. 7874 

Гурін М. В. 10705 

Гурінчук С. В. 10840 

Гусак Н. Є. 8148 

Гусаров В. І. 9966 

Гусечко Л. В. 9306 

Гусєва Г. Г. 11284 

Гусєва М. О. 8532 

Гусс К. С. 11560 

Гутак О. І. 10542 

Гутнікова Т. Ю. 11435 

Гуцалюк І. О. 11561 

Гуцман С. В. 9825 

Ґеринович В. О. (11585) 

Ґете Й. В. (11399) 

Давибіда Л. І. 9765 

Давиденко М. О. 10571 

Давиденко П. О. 9812 

Давидов А. А. 7773 

Давидов Д. А. 9826 

Давидова Ж. В. 9307 

Давидова І. І. 8533 

Давидова О. Г. 8587 

Давидова Т. В. 11285 

Давидюк І. О. 10289 

Давидюк Н. Ю. 9204 

Дагеш А. 10007 

Данилевська К. М. 10036 

Даниленко Л. В. 11436 

Данилко Н. І. 8957 

Данильчук О. В. 9827 

Данилюк Є. Ю. 8449 

Данилюк І. В. 11347 

Данилюк О. І. 9061 

Данте А. (11265) 

Данчева Т. Д. 8058 

Данченко О. М. 9086 

Данько В. П. 10469 

Даньшина Н. В. 11181 

Дарієнко О. В. 8428 

Дасюкевич О. Й. 10008 

Дахов О. Г. 10821 

Дац Р. І. 9897 

Дацько О. М. 9828 

Двигун С. М. 9010 

Дворецький А. О. 8588 

Дворецький В. О. 10616 

Дворніков А. С. 11399 

Дебенко І. Б. 8184 

Дев'ятко Н. В. 8000 

Дегтяренко О. В. 9852 

Декуша О. Л. 9610 

Делеган І. І. 10644 

Делеган- 

Кокайко С. В. 9681 

Делідон Р. М. 9611 

Дельвіг А. І. (10362) 

Демешкант Н. А. 9237 

Демидова Є. Є. 8820 

Демінський П. В. 10443 

Демченко В. О. 9845 

Демченко М. І. 10277 

Демченко О. А. 10136 

Демченко С. А. 9967 

Демчук О. О. 8059 

Дем'яненко Є. М. 9697 

Дем'яненко Т. І. 8278 

Дем'янюк А. В. 8450 

Дендаренко В. Ю. 7849 

Денисенко М. М. 10137 

Дениско О. А. 10675 

Денисова А. М. 8678 

Денисова Д. О. 8706 

Денисюк О. В. 10939 

Денисюк С. Г. 8206 

Денісова Г. В. 8922 

Денькович І. В. 9308 

Держипольська Л. А. 9601 

Дерикоз О. Б. 11384 

Дерманська Л. В. 8279 

Десятський В. В. 10262 

Дещенко О. В. 10659 

Дєдова В. О. 10037 

Джефферсон Т. (11530) 

Дзьоба О. Г. 8507 

Дзюбенко О. А. 8060 

Дивак Т. М. 9557 

Диколенко О. Г. 8280 

Димитров В. Ю. 8001 

Диннік О. О. 10332 

Дичко Л. (11198) 

Дишлева Ю. В. 9309 

Діанова Н. М. 11536 

Діденко Є. В. 8821 

Діденко Н. М. 11348 

Діденко Т. П. 9662 

Дідик Н. М. 8061 

Дідух В. В. 8534 

Дідух І. Я. 9087 

Ділай М. П. 11286 

Діордієв В. Т. 10389 

Діхтяренко К. В. 7896 

Длугач Ж. М. 9572 

Длугопольський О. В. 
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Длугош О. І. 8923 

Дмитренко І. А. 10138 

Дмитришин М. В. 8451 

Дмитрів А. Я. 9310 

Дмитрієв С. В. 10572 

Дмитрук В. А. 9558 

Дмитрук С. М. 9787 

Дмітрієва О. І. 9210 

Добреля Н. В. 10038 

Доброва В. Є. 9948 

Добровольська К. В. 9311 

Добровольська С. Я. 11482 

Доброскок С. О. 11437 

Добрунов С. С. 9011 

Довбня В. М. 9067 

Довга Л. М. 11495 

Довгаль А. Г. 10368 

Довгалюк В. В. 8281 

Довгань М. Ю. 8748 

Довгей Ж. І. 9503 

Дозорський В. Г. 9559 

Долга Г. В. 8452 

Долгієр Є. В. 11236 

Долгов М. А. 9659 

Долгоновська Л. Г. 8212 

Долгополова Л. М. 8892 

Долгошея Н. О. 8579 

Доліновська О. Я. 8282 
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Доміненко Н. В. 11385 

Донець В. Є. 9934 

Дорогович Н. О. 11349 

Дорофеєва Н. О. 10039 

Дорош О. І. 7897 

Дорош О. С. 8362 

Дорфман Н. В. 11407 

Достоєвський Ф. М. 

 (11419) 

Доценко І. О. 8283 

Дочу А. Р. 11287 

Драна І. В. 8749 

Драний В. В. 8822 

Драч І.  (11359, 11461) 

Драчов О. В. 8707 

Древаль І. В. 11150 

Дрєпіна О. Б. 9312 

Дроботенко М. О. 9088 

Дрозденко О. І. 9593 

Дроздова А. Р. 8062 

Дроздова Д. С. 8063 

Дроздова Н. Г. 9012 

Дроздова О. Г. 10875 

Дроздовський Д. І. 11438 

Дроник В. С. 9013 

Дружиніна Є. С. 11379 

Дуб С. М. 10363 

Дубіс Л. Ф. 9743 

Дубовик В. Б. 8750 

Дубравіна Л. І. 8535 

Дубревський Ю. М. 9313 

Дубровина В. О. 9682 

Дубчак Л. О. 7818 

Дуванський О. М. 8907 

Дудар С. К. 8679 

Дудка А. М. 11439 

Дудник І. О. 9089 

Дуднік В. В. 8339 

Дудяк Н. В. 9482 

Думанська І. Ю. 8284 

Дунець В. Л. 9560 

Дунець- 

Лесько А. В. 11237 

Дурова Н. А. (11421) 

Дутка І. Ю. 10238 

Дутка М. Т. 8751 

Дутко Н. Г. 9014 

Дутов О. І. 9471 

Дутчак Р. Р. 10876 

Дутчак У. М. 10333 

Духницький Б. В. 8285 

Духовна О. В. 8908 

Дучинський А. П. 8453 

Дьомін Д. О. 11089 

Дьомін Ю. М. 10525 

Дьоміна Є. В. 10091 

Дьяченко В. В. 10405 

Дюбанов О. С. 8286 

Дюгованець О. М. 8644 

Дюдіна І. О. 10040 

Дюкарева С. В. 8893 

Дятлова Ю. В. 8385 

Дячук Д. Д. 9928 

Еллумі Мутана 10334 

Емаміанфар А. 11155 

Ерсьозоглу Р. 9314 

Євдіна А. К. 7774 

Євдошенко Л. С. 10406 

Євсеєва О. Г. 9238 

Євсєєнко В. О. 9062 

Євтушенко С. О. 11440 

Єгоров О. Й. 10841 

Єгорченкова Н. Ю. 7898 

Єжова О. І. 11156 

Єжова О. О. 9218 

Єлагіна Н. І. 9315 

Єлейко М. Я. 8149 

Єлізарова Т. О. 10139 

Єліна Т. В. 11077 

Єлінек Е. (11398) 

Єлісєєва М. О. 11049 

Єлісєєва О. В. 10140 

Єлькіна І. І. 11121 

Єльцов В. О. 8752 

Ємельяненко Л. М. 8580 

Ємельянчик С. О. 8894 

Ємець В. В. 10603 

Єпіфанов Ю. М. 11090 

Єргіна О. І. 10687 

Єременко Л. В. 8150 

Єрін Ю. С. 9644 

Єрмолаєва Т. М. 9316 

Єрмоленко В. М. 9645 

Єропкін В. А. 10660 

Єршов С. В. 7842 

Єсіпова К. А. 8536 

Єфімова В. М. 9239 

Жабін С. О. 7775 

Жадяєв Д. В. 8002 

Жарікова Ю. В. 11263 

Жарова Л. В. 8251 

Жванко Л. М. 11537 

Железняк А. Л. 7776 

Железняк Н. В. 10877 

Желєзна Г. О. 10318 

Желих В. М. 9608 

Желізняк В. М. 11562 

Жембровський С. М. 9317 

Жеребкін М. В. 11019 

Жерліцин Д. М. 10919 

Жерносекова Д. Д. 11563 

Живіцька І. А. 11350 

Жидок В. В. 7899 

Жижикін О. І. 10141 

Жила І. В. 10878 

Жирнов П. В. 9750 

Житомирська Т. М. 9128 

Жихарєва Н. В. 10470 

Жицька Н. В. 9483 

Жолдакова В. О. 11182 

Жорняк Б. Є. 9159 

Жук В. П. 9015 

Жук І. Л. 8151 

Жук С. В. 11059 

Жукова А. І. 8003 

Жукова В. С. 10594 

Жуковська А. С. 10142 

Жупаненко В. М. 8454 

Журавель В. В. 10842 

Журавель О. Є. 8753 

Журавльов Ю. В. 8616 

Журавська І. А. 10736 

Жураковська М. Б. 10940 

Журба В. І. 10800 

Журова І. І. 8823 

Забабуріна Н. В. 9223 

Забелін С. А. 11122 

Забєля М. С. 8213 

Забрудський О. В. 8386 

Забужко О. (11441) 

Забуранна Л. В. 8508 

Завада М. І. 9921 

Завалко Н. В. 11564 

Завгородня Г. Ф. 11170 
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Заверталюк О. В. 10706 

Завидівська Н. Н. 9240 

Завісько Н. З. 11183 

Завітренко Д. Ж. 9318 

Загарницька І. І. 7979 

Загваздін О. С. 7850 

Загороднюк Т. Ю. 8152 

Заграй Л. Д. 8132 

Загрійчук І. В. 10263 

Задихайло Д. В. 8866 

Задніпрянна Т. С. 10941 

Задорожна О. С. 11441 

Задорожній О. В. 9730 

Задоя І. І. 9016 

Заєць В. Г. 9180 

Заєць В. П. 9594 

Заєць Т. О. 7900 

Зажицька М. О. 9788 

Заїка О. Я. 9319 

Зайдель М. І. 8214 

Зайцев Р. В. 9646 

Зайцев С. Є. 10239 

Зайцев С. О. 7829 

Зайцева А. В. 11214 

Зайцева К. І. 9320 

Зайцева Л. І. 9144 

Зайцева Н. О. 10942 

Зайцева-Калаур І. В. 8909 

Закордонець Н. І. 9321 

Закрасов О. В. 9829 

Закурдай С. О. 10617 

Заліско І. І. 10511 

Залуцький В. П. 10943 

Замікула М. О. 11517 

Замура О. Ю. 8153 

Занфіров М. В. 8910 

Запорожець О. Ф. 8455 

Запотоцький С. П. 11477 

Зарічанська Є. В. 10944 

Зарічанська Н. В. 9322 

Зарічна О. З. 9813 

Заря Л. О. 9160 

Заславська Т. І. (8152) 

Заставний В. П. 9512 

Засуха С. О. 7777 

Затилюк Я. В. 11500 

Затонацька Т. Г. 8252 

Захаренко І. Л. 10335 

Захарків Я. В. 8340 

Захарова Т. В. 7830 

Захарченко В. А. 10801 

Захарченко В. Ю. 8581 

Захарченко С. В. 8617 

Захарчук О. В. 10618 

Зачек І. Р. 9619 

Заяц О. Ю. 8645 

Заяць О. Є. 8754 

Зварич В. М. 7765 

Згурська М. П. 9323 

Здір В. А. 8287 

Зелінський С. В. 9017 

Земляк О. М. 10432 

Зенгва В. О. 11442 

Зєльоний І. І. 9949 

Зєнкова А. М. 11238 

Зимароєва А. А. 9772 

Зимомря М. М. 9090 

Зіад Тарек Мохаммад 

Сарайрех 7778 

Зібцев С. В. 10640 

Зівенко О. В. 7779 

Зілковська К. Л. 8924 

Зінкевич Д. К. 10945 

Зінченко В. А. 10920 

Зінченко І. О. 11239 

Зінченко Н. М. 11240 

Зінченко Т. Є. 8363 

Зінько Т. П. 9544 

Зінюк А. В. 8154 

Злобіна К. С. 9766 

Змій Л. М. 8155 

Зограб'ян А. Р. 10041 

Золотюк Л. Я. 11443 

Зоріна О. А. 10859 

Зосимова Ж. С. 10946 

Зосимчук О. А. 10691 

Зотов Д. С. 11060 

Зотова І. О. 11020 

Зощук Н. В. 11386 

Зуб М. Я. 8341 

Зуб Т. О. 10240 

Зубарева О. О. 7780 

Зубко О. В. 8618 

Зубков В. О. 9950 

Зубкова Д. О. 10310 

Зубкова О. В. 10256 

Зубов Д. О. 8824 

Зубрицька Н. Б. 9018 

Зубченко Л. В. 9324 

Зубчик Ю. В. 8680 

Зуєва О. А. 9830 

Зьора О. В. 7851 

Ібрагімова А. М. 11472 

Іваненко Л. О. 9325 

Іваницька Б. О. 9831 

Іваницький Р. І. 11061 

Іванишин Г. Я. 9326 

Іванічок Н. Я. 9647 

Іванов І. Л. 9586 

Іванов О. Л. 9327 

Іванов О. П. 10619 

Іванов С. М. 9663 

Іванова А. М. 11241 

Іванова Е. Г. 9968 

Іванова І. О. 8619 

Іванова К. О. 10143 

Іванова Н. В. 8537 

Іванова Н. П. 11414 

Іванова О. А. 8681 

Іванова Ф. Є. 9997 

Іванова- 

Сальнікова В. Г. 10802 

Іваночко В. В. 11242 

Іванченко О. В. 9648 

Іванчук І. О. 8064 

Івасишин М. О. 10879 

Івахнюк Т. В. 9814 

Івашкевич Л. С. 11318 

Іващенко Н. А. 9698 

Іващенко О. А. 9935 

Івченко А. В. 10233 

Ігнатенко К. В. 9091 

Ієвлєва Ю. В. 10144 

Ізваріна О. М. 11171 

Ізвєкова І. М. 10947 

Ізотова З. А. 10661 

Ізуграфова Н. В. 11184 

Ізюмова О. Г. 10692 

Ізюмська О. М. 8538 

Ілик Р. Р. 10115 

Ілікчієва К. І. 8825 

Іллічевський С. О. 8288 

Ільїн І. (7999) 

Ільїнський Ю. М. 10707 
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Ільницька С. І. 10620 

Ільф І. (11417) 

Ільченко Ю. В. 9518 

Ільчук Р. В. 10767 

Іляш О. І. 8979 

Іляшенко Г. Д. 10779 

Іманбердієв Д. Ч. 8980 

Іноземцев Ю. І. 9744 

Ірванець О. (11448) 

Ісаєв Д. М. 10880 

Ісаєв С. О. 7781 

Іскра В. І. 10750 

Іщенко В. В. 8456 

Іщенко М. В. 9575 

Іщенко О. П. 8755 

Йовенко А. В. 11518 

Кабриль К. В. 9328 

Кадикова О. І. 10145 

Кадубовська С. С. 9329 

Казаков Ю. Ю. 8925 

Казакова А. А. 9969 

Казарян Г. Г. 10881 

Казачінер О. С. 9161 

Казачков І. О. 7901 

Казачкова Н. О. 9181 

Каземірська М. А. 9832 

Казмірук А. В. 11243 

Казьмірович Р.-С. В. 7766 

Казьмірук О. І. 10407 

Каламбет Я. І. 11288 

Калашник С. О. 9833 

Калванд А. 10379 

Калин Р. Й. 11185 

Калиніченко Ю. В. 8539 

Каличева Н. Є. 7902 

Каліберда О. О. 11289 

Калінін О. В. 8457 

Калініна Г. М. 8387 

Калініченко В. І. 11290 

Калініченко К. В. 9699 

Калініченко Л. Л. 10833 

Калінська А. В. 9182 

Калінська І. М. 10948 

Калнишевський П. (11449) 

Калужина О. В. 11468 

Кальна- 

Дубінюк Т. П. 7875 

Кальницька Ю. С. 8156 

Камаль Омар  

Нуман 10336 

Каменєва І. В. 7831 

Камінський А. О. 9922 

Камінський І. В. 8620 

Кампі О. Ю. 8868 

Камрацька О. І. 9898 

Капанайко І. Я. 11351 

Капетула С. М. 11021 

Капінус Т. Л. 11415 

Капрусь І. Я. 9846 

Капустін Д. О. 10621 

Капустін К. М. 11473 

Капшук Н. І. 10311 

Карабач К. С. 10693 

Караваєв В. С. 8215 

Караман О. Л. 9068 

Каранфілова О. В. 8157 

Каратєєва О. І. 10780 

Карбашевська О. В. 9452 

Карбовська Л. О. 8342 

Карбовський Л. Л. 9789 

Каретніков І. Г. 11565 

Карий О. І. 8364 

Карлов О. М. 10408 

Карлова Т. Є. 11264 

Карнаушенко Ю. В. 11022 

Карп С. І. 9183 

Карпаш М. О. 10475 

Карпенко А. С. 8289 

Карпенко Л. К. 8826 

Карпенко М. І. 9129 

Карпікова О. О. 10622 

Карповець М. В. 8004 

Карпушин М. Ю. 10386 

Карташова С. С. 9929 

Картер А. (11384) 

Карчевський М. В. 8806 

Карчевський С. О. 9868 

Карюк В. І. 8290 

Касименко О. К. (11564) 

Касинець М. Є. 11123 

Касумов М. М. 9649 

Касьян В. В. 8158 

Касьянов А. М. 10737 

Касьянова Л. В. 8540 

Касютін Ю. С. 9092 

Касяненко О. І. 10790 

Касянюк Т. С. 8881 

Катюшина О. В. 9899 

Каховська О. В. 8253 

Кацала Р. А. 9519 

Кацуба О. В. 8291 

Качан І. С. 10042 

Качан О. С. 8229 

Качмар О. В. 8292 

Кашпур Н. В. 9815 

Кашуба О. В. 10024 

Кащишин Н. Є. 11291 

Каюков Ю. М. 10494 

Квасниця О. В. 8541 

Квасова О. П. 8458 

Квач С. С. 8756 

Кваша М. С. 10257 

Кейван М. П. 9773 

Келемеш А. О. 10676 

Келічавий А. В. 8621 

Кельман М. С. 8667 

Кенсицький О. Г. 10390 

Керик Л. І. 8827 

Кивлюк О. П. 7980 

Кимлик Н. В. 8828 

Кирик Т. В. 10882 

Кириленко В. В. 9330 

Кириленко Є. В. 8757 

Кириленко Н. Ю. 8829 

Кириленко О. М. 8133 

Кирильчук О. Б. 9184 

Кирилюк О. В. 9767 

Кирилюк О. С. 9453 

Кирилюк Т. І. 10623 

Кириченко М. А. 11124 

Кириченко О. П. 7903 

Кирмач Г. А. 9185 

Кирюхіна Н. О. 10708 

Кир'ян Т. І. 9331 

Кисельов Ю. О. 11478 

Кисельова Л. А. 9019 

Кисельова О. Г. 10043 

Кислюк Л. В. 7958 

Китаєва С. А. 10559 

Кицак Л. В. 11444 

Кицюк В. П. 8830 

Кишневський В. П. 10376 

Кідалова М. М. 8065 

Кізіяров О. Л. 10543 
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Кікоть В. І. 8388 

Кінах Л. С. 11319 

Кінаш Ю. М. 9162 

Кінащук Л. Л. 8721 

Кінєва Т. С. 10883 

Кірей О. С. 10884 

Кірєєва М. О. 10044 

Кірєєва У. В. 8066 

Кірічек І. Ю. 11352 

Кіріченко Л. О. 9548 

Кіріяк К. К. 10573 

Кірр К. Ю. 9650 

Кір'ян І. М.  9651 

Кір'янова О. Л. 11501 

Кістяківський О. Ф. 

 (11544) 

Кіт О. І. 8942 

Кітура А. Я. 8542 

Кічатий С. В. 10225 

Клим І. М. 8216 

Клим М. І. 9093 

Климанська Л. Д. 8180 

Клименко І. В. 8067 

Клименко Л. С. 8926 

Климентова О. В. 11337 

Климишин О. І. 8034 

Климончук В. Й. 8191 

Клиніна Т. С. 11519 

Клинчук І. В. 8831 

Кличко С. М. 7965 

Кліваденко Н. І. 8005 

Кліменко М. М. 8958 

Клімов Е. С. 10624 

Клімова О. І. 8543 

Клімчук Б. П. 11483 

Кліщ Г. І. 9332 

Клокар О. О. 8509 

Клочуряк С. С. 8832 

Ключнєва І. М. 11566 

Ключникова А. І. 9900 

Клясен Н. Л. 9094 

Кмець І. Л. 10709 

Книжка Т. С. 10409 

Книшенко Н. П. 11353 

Князєва А. К. 10045 

Князь С. В. 10921 

Коба О. В. 9333 

Кобелянська О. І. 11374 

Кобернік А. О. 9970 

Кобернюк В. В. 10781 

Кобєлєв О. М. 7954 

Кобзєва І. О. 9334 

Кобилянська С. Д. 9716 

Кобилянський О. В. 9241 

Кобрин О. П. 10146 

Кобрисенко Д. О. 8068 

Кобушко І. М. 8254 

Ковалевич Л. С. 8589 

Ковалевська І. М. 8159 

Ковалевська К. А. 7904 

Коваленко А. С. 10526 

Коваленко В. Л. 10495 

Коваленко В. М. 10496 

Коваленко Г. В. 8544 

Коваленко М. С. 7782 

Коваленко Н. В. 11320 

Коваленко Н. М. 11321 

Коваленко С. М. 7905 

Коваленко С. О. 10512 

Коваленко Т. О. 9224 

Ковалишин В. В. 10843 

Ковалишин О. Р. 8869 

Коваль А. О. 9576 

Коваль О. П. 8981 

Ковальов О. О. 9484 

Ковальов С. Ф. 10387 

Ковальова Н. В. 11244 

Ковальова О. П. 8870 

Ковальова О. С. 11023 

Ковальська Л. С. 8389 

Ковальська М. Є. 8972 

Ковальчишина С. В. 8069 

Ковальчук В. П. 8833 

Ковальчук Л. І. 9095 

Ковальчук С. П. 7763 

Ковпак І. О. 9335 

Ковригін В. С. 8943 

Ковровський І. Г. 9336 

Ковтонюк Г. М. 9337 

Ковтун В. І. 8758 

Ковтун Г. І. 10046 

Ковтун О. В. 11338 

Ковтун С. І. 9612 

Ковтуненко І. М. 9936 

Ковязіна К. О. 8160 

Когут О. В. 11423 

Когутич А. І. 10147 

Кодлюк Т. І. 9520 

Козак- 

Волошаненко Ю. М. 10092 

Козачук Ю. С. 8895 

Козерецька І. А. 9847 

Козир М. В. 9186 

Козир М. С. 9834 

Козирєв Є. С. 9577 

Козленко Є. В. 10728 

Козлов В. Г. 10625 

Козлова Л. В. 8390 

Козлова О. К. 11220 

Козловський А. Ю. 10047 

Козловський К. В. 8646 

Козловський Ю. М. 9242 

Козьма О. О. 9521 

Кокарєва М. В. 8070 

Кокнаєва М. О. 10949 

Кокоріна Г. В. 11078 

Кокоріна Л. В. 9130 

Кокоріна Ю. Є. 8071 

Колдовський А. В. 8459 

Колесник А. О. 8006 

Колесников С. М. 9020 

Колеснікова І. С. 8759 

Колеснікова О. В. 10116 

Колесніченко О. Л. 11331 

Колінько О. П. 11424 

Колінько Я. Т. 10751 

Колісник А. В. 9485 

Колісник Ю. В. 7960 

Колісникова Г. В. 8882 

Коллегаєв М. Ю. 9338 

Колобова В. В. 9731 

Колодкевич Г. В. 11445 

Колодяжна К. А. 10950 

Колодяжна Л. В. 10380 

Коломийчук Н. М. 8460 

Коломієць Л. І. 9339 

Коломієць С. С. 10729 

Коломієць Т. Д. 9340 

Коломоєць О. М. 10148 

Колос О. П. 11371 

Колосинська О. О. 10264 

Колпакова Г. Ю. 11292 

Коляда О. М. 10009 

Комаров О. М. 8647 
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Комнатний С. О. 9205 

Комогорова М. І. 9187 

Кондратьєва К. А. 8973 

Кондратюк О. М. 10527 

Кондрашевська О. Г. 10951 

Кондращенко В. В. 7852 

Кондрикінська А. В. 11125 

Коник Г. С. 10697 

Коник О. Г. 9341 

Конік Б. М. 10093 

Коновалюк М. М. 7853 

Кононець Р. М. 9021 

Кононов В. В. 8959 

Кононов Д. В. 11126 

Конончук О. П. 10574 

Конопко Н. М. 10048 

Конох І. С. 7832 

Константинович А. В. 

 9584 

Копилець Є. В. 9188 

Копилова Ж. В. 8883 

Копиловський М. А. 9602 

Копистинський Ю. О. 

 9937 

Копитіна І. В. 8461 

Копорх К. М. 9508 

Копосов П. Г. 9163 

Коптєва О. О. 8708 

Коптовець О. М. 10539 

Кордун В. (11455) 

Коренівська О. Л. 9998 

Корецький О. М. 9022 

Коржов Є. О. 10952 

Коржовська О. В. 11408 

Корзун В. М. 8760 

Корінь М. В. 8293 

Корнєва С. Є. 11293 

Корнєєв О. М. 9561 

Корнієнко Є. В. 8834 

Корнійчук О. В. 8590 

Корнійчук Т. В. 11446 

Коробко О. В. 7819 

Корогода Т. М. 11294 

Короленко В. Г. (7993) 

Короленко Є. О. 11079 

Король Д. В. 8591 

Корольова Н. М. 8329 

Корольова О. В. 7966 

Корольчук О. Л. 9023 

Королюк О. Я. 10049 

Короп Б. М. 8648 

Коростіянець Т. П. 9243 

Короткова О. О. 11567 

Корпан О. С. 10953 

Корсак М. В. 8007 

Корсун Ф. О. 10544 

Корченко А. О. 7820 

Корягін М. В. 10860 

Косаківський В. А. 9454 

Косарєва М. М. 11354 

Косенко В. Д. 8008 

Косенко І. О. 10410 

Косенчук О. Г. 9189 

Косівська С. В. 11245 

Космач О. П. 10369 

Косова К. О. 9342 

Костенко С. Е. 9096 

Костєва Т. Б. 9343 

Костишин Л. П. 9522 

Костишин О. О. 8391 

Костів Н. В. 9664 

Костін О. Ю. 8761 

Костіна Т. О. 8072 

Костішин С. В. 10010 

Костусяк Н. М. 11339 

Костюк В. Л. 8936 

Костюк О. О. 7854 

Костюк О. П. 9613 

Костюк Т. О. 8217 

Костюнік О. В. 8294 

Костяник Н. В. 10885 

Косьмій Ю. В. 8218 

Котенко Н. О. 9344 

Котенко Т. В. 8682 

Котловий С. А. 9225 

Котляревський І. (11446) 

Котляренко А. А. 10497 

Котова- 

Олійник С. В. 8161 

Котоловець З. В. 10764 

Котурбаш Т. Т. 10370 

Котяш І. А. 11447 

Коупленд Д. (11382) 

Кохановська О. В. 9345 

Кохановський В. В. 8762 

Коцар О. В. 9816 

Коцеруба Н. В. 10886 

Коцеруба О. М. 11265 

Коцовський В. М. 7833 

Коцюба І. Г. 10595 

Коцюбанський А. М. 

 11024 

Кочерга В. А. 11568 

Кочержат О. І. 10050 

Кочерова Н. О. 8835 

Кочмарський В. С. 10698 

Кошик Д. А. 10337 

Кошкалда І. В. 10651 

Кошовий О. М. 9951 

Кошулько В. С. 10677 

Кравець К. В. 10662 

Кравець М. О. 8763 

Кравець Н. Я. 9853 

Кравченко А. І. 9346 

Кравченко З. І. 9190 

Кравченко І. Л. 11157 

Кравченко Л. О. 8592 

Кравченко М. А. 10887 

Кравченко М. В. 7906, 

 8392 

Кравченко Н. П. 8709 

Кравченко О. В. 10954 

Кравчун Т. Є. 9923 

Крадінова Т. А. 9665 

Краєвська Г. О. 8393 

Крайсвітня Ю. В. 11569 

Крамаренко А. О. 8295 

Крамаренко Т. А. 9347 

Крамаренко Т. В. 9348 

Крамченков А. Б. 9625 

Краснікова О. В. 8009 

Краснов О. Г. 10149 

Краснопольська Т. М. 

 8199 

Краснощок А. В. 9349 

Красовська А. В. 8764 

Красовський М. О. 9717 

Красюк І. О. 9097 

Кривенко А. Ю. 10555 

Кривець Ю. М. 10888 

Кривицька О. А. 8296 

Криворотько Д. М. 10011 

Криворучко І. Я. 9350 

Криворучко Я. С. 9626 
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Кривошея Т. І. 8162 

Кривуля С. В. 9751 

Крижна С. І. 10220 

Крикун Е. О. 10476 

Кримський А. (9456) 

Крипчук М. В. 11215 

Кричинська І. В. 10051 

Кричун М. О. 8462 

Кришньов А. С. 10560 

Крічкер О. Ю. 11570 

Кропивницький Р. Б. 

 10710 

Кропотова Н. В. 9455 

Крот О. Ю. 11042 

Крохмальова О. Г. 9351 

Круглова О. С. 11025 

Крук А. А. 11387 

Крук В. В. 8463 

Крупчан О. Д. 8722 

Круп'як І. Й. 8464 

Крутько Р. В. 10711 

Крушельницька Т. А. 8982 

Крушельницький А. 

 (11433) 

Кряж І. В. 8035 

Кряжич О. О. 7855 

Ксьоншкевич Л. М. 11050 

Кубай Д. І. 9024 

Кубах С. М. 9578 

Кудіна Т. М. 9352 

Кудренко Н. В. 8429 

Кудринецький С. М. 11186 

Кудрявцев В. С. 10999 

Кудряшов Г. О. 10826 

Кудь Л. А. 10094 

Кужелєв М. О. 8421 

Куземко Л. В. 9353 

Кузик А. Д. 10641 

Кузнецов В. В. 10411 

Кузнецов М. О. 10471 

Кузнецова Н. Б. 7907 

Кузнєцов А. (11381) 

Кузнєцов В. С. 7908 

Кузнєцова А. С. 8230 

Кузнєцова Л. М. 8073 

Кузьменко А. І. 10844 

Кузьменко Д. М. 10845 

Кузьменко О. О. 9761 

Кузьменко Ю. Ю. 9863 

Кузьменков С. Г. 9244 

Кузьминчук Н. В. 8365 

Кузьмич А. Я. 10678 

Кузьмін С. О. 11062 

Кузьміних Є. Д. 10452 

Кузьмінов С. В. 8255 

Кукіна З. О. 8710 

Кукса Б. В. 9354 

Кукурудз С. М. 10338 

Кулагін О. П. 10444 

Кулагіна І. Б. 9778 

Кулаков Р. С. 8074 

Кулаковська В. В. 10827 

Кулєшова Д. К. 9790 

Кулєшова Н. В. 8545 

Кулик В. П. 10679 

Кулик Т. М. 8075 

Кулій- 

Дем'янюк Ю. В. 10889 

Кулік А. В. 8546 

Кулінська Я. І. 11448 

Куліченко В. В. 8010 

Куліш А. В. 9854 

Куліш А. М. 11187 

Куліш Л. А. 9355 

Куліш О. А. 11145 

Кульбіцький В. Л. 10712 

Кульчицька Е. А. 8297 

Кульчій О. О. 8896 

Кунець І. С. 11571 

Купріянова Д. С. 8465 

Купріянова І. О. 8394 

Купченко- 

Гринчук О. М. 11520 

Купчишина В. Ч. 9356 

Курабцева Г. П. 8836 

Куразов Ю. Х. 8765 

Курганова О. Ю. 11355 

Куренчук Л. С. 8163 

Курепа А. С. 9700 

Куриленко І. В. 10052 

Курило Л. І. 8256 

Куриця А. І. 8076 

Куриця Д. І. 8077 

Курікша О. В. 9523 

Куровська Т. В. 8837 

Кур'янов В. О. 9732 

Кур'янова В. В. 11416 

Кут В. І. 7783 

Кутовий К. П. 8078 

Куфтеріна Н. С. 10265 

Кухар В. В. 10481 

Кухарська Н. О. 8366 

Кухтенко Г. П. 9971 

Куц А. В. 8766 

Куцеконь Л. О. 10663 

Куценко В. В. 10453 

Куценко В. О. 8466 

Куценко І. В. 8683 

Куций А. М. 8011 

Кучер А. В. 9357 

Кучеренко В. Л. 9972 

Кучеренко Д. О. 10053 

Кучеренко Ю. С. 9358 

Кучерук Г. Ю. 7876 

Кучерук М. С. 11572 

Кучерявий О. В. 9701 

Кучірка Ю. М. 9591 

Кучков В. М. 9791 

Кучменко О. Б. 9779 

Кучменко О. М. 9359 

Кучук Н. Г. 9360 

Кушинська М. Є. 9855 

Кушнір А. Я. 11188 

Кушнір І. М. 10791 

Кушнір С. О. 8395 

Кушнірова Т. В. 11409 

Кущій Г. М. 10498 

Кшивецький Б. Я. 11071 

Лаврентьєва К. К. 10278 

Лавриненко О. М. 9690 

Лаврова М. Г. 8079 

Лагунова О. С. 9456 

Лагутіна К. В. 8467 

Ладико Л. М. 9025 

Лазарева М. Л. 8012 

Лазарєва К. С. 9164 

Лазарєва О. Б. 10234 

Лазарчук Л. А. 10752 

Лазос Г. П. 8080 

Лазько О. М. 8927 

Лайкова М. С. 8767 

Лао Ше (11470) 

Лапичак І. Є. 11246 

Лапін А. В. 9211 
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Лапін Б. П. 9603 

Ларіна О. Г. 8622 

Ларіна Т. В. 9098 

Ласкава Ю. В. 11449 

Ласкавий Д. В. 11507 

Ласкер-Шюлер Е. (11396) 

Ластівка І. О. 10462 

Ластовенко О. Р. 9595 

Латиш Н. М. 9165 

Латишева В. В. 8960 

Лаухіна І. С. 9131 

Лахно В. І. 11521 

Лахно О. Г. 11247 

Лебединська О. С. 10955 

Лебідь О. Г. 9562 

Левачкова Ю. В. 9952 

Левицька О. С. 11388 

Левицька С. А. 10082 

Левицький С. І. 7877 

Левітас С. Ф. 11389 

Левко О. В. 11327 

Левкун Я. І. 11573 

Левченко А. Ю. 9524 

Левченко І. А. 8468 

Левченко Л. Ю. 10216 

Левченко О. О. 10528 

Левчишина О. В. 10054 

Левчук О. К. 10803 

Легка Н. М. 8013 

Легкий С. А. 10846 

Лежньова О. В. 9901 

Лемеха Р. І. 8838 

Лемішовська О. С. 8469 

Ленський С. В. 8897 

Ленчук І. Г. 9245 

Лень А. В. 11026 

Лень О. І. 10753 

Леньшин О. Г. 10713 

Леонова І. М. 8081 

Леонова К. П. 10714 

Леонтьєва О. Л. 11189 

Лессінг Д. (11384) 

Леськів Х. Я. 10804 

Леус Р. М. 11027 

Лещенко М. М. 8649 

Лещенко О. О. 10454 

Лещина І. В. 10279 

Лещук В. П. 8437 

Лєвшов С. М. 9718 

Лєнь Т. В. 8014 

Лєсєв І. В. 8164 

Ливацький О. В. 9191 

Линник І. Е. 10834 

Линник О. В. 8839 

Липецький О. П. 9099 

Липинський В. (11538) 

Липова Н. М. 9792 

Лисак І. В. 11248 

Лисенко Ж. П. 8470 

Лисенко М. В. 8015 

Лисенко О. Ю. 9563 

Лисенко С. О. 8768 

Лисунець О. В. 10012 

Лисько В. В. 10412 

Лисянська Г. П. 9973 

Литвин І.-Р. П.  8016 

Литвин Н. М. 11574 

Литвин Ю. О. 8983 

Литвиненко В. А. 9212, 

 11096 

Литвиненко В. С. 10890 

Литвинова О. В. 8593 

Литвинова С. В. 10339 

Литвинчук Л. М. 10312 

Литвишко Л. О. 7909 

Литовченко М. С. 8650 

Лифар В. В. 8367 

Лі Гуаньхуа  11332 

Лівінська О. П. 9817 

Лікарчук Н. В. 8207 

Лісковський С. В. 10340 

Лісний І. І. 10001 

Ліст Ф. (11206) 

Літвінова Е. В. 11127 

Літус В. І. 9884 

Ліціс О. О. 9719 

Ліщиновська Т. О. 10341 

Лобко В. В. 10782 

Лобова О. В. 10095 

Лобовик Б. С. 8711 

Лободзинська Т. П. 8623 

Лобунець Т. В. 8547 

Логаніхіна К. Ю. 10013 

Логвиненко К. В. 7802 

Логовський І. М. 11575 

Логойда Л. С. 9974 

Логомінов В. О. 10529 

Ложка Ю. В. 11128 

Лозінська Л. М. 9793 

Лозінський В. Б. 9666 

Лозова О. В. 8594 

Локк Дж. (8112) 

Локтіонова В. В. 8840 

Ломака О. А. 9457 

Ломонос А. І. 10413 

Ломоносов Д. А. 8396 

Лопатинський А. М. 9604 

Лопатін В. В. 10391 

Лопушанська В. В. 10664 

Лосич С. В. 8841 

Лотоцький Р. М. 10055 

Лотош О. М. 8298 

Лоханова Н. О. 10861 

Лугіна О. В. 9148 

Лугуценко Т. В. 7981 

Лужанський А. В. 8769 

Лукановська І. Р. 8471 

Лукаш М. (11399) 

Лукашевич П. В. 10266 

Лук'яненко О. В. 11576 

Лук'янчук Ю. А. 10513 

Луньо Л. Є. 11266 

Луняк Є. М. 11496 

Лупенко А. М. 10392 

Лустенко А. Ю. 7982 

Луценко М. Ю. 8082 

Луценко Н. Ю. 8017 

Луциків І. В. 10956 

Луцький Д. В. 9741 

Луцький О. Л. 9026 

Лучишин Т. Р. 10014 

Лучка М. В. 10482 

Лучканин С. М. 11326 

Лучук І. В. 11425 

Льовкін В. М. 7910 

Любенок Н. О. 10891 

Люлікова Г. В. 11417 

Лягуша А. О. 11522 

Ляо Цайчжи 9361 

Лях Т. О. 11450 

Ляшенко М. М. 8842 

Ляшенко Н. Є. 7911 

Ляшенко Р. О. 8928 

Ляшенко Т. М. 8224 
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Ляшко Н. І. 9564 

Ляшов Н. М. 11451 

Ма Яньфей 11356 

Мавріду В. Ю. 7912 

Магас Г. Б. 9458 

Магас Н. М. 10575 

Магдач З. Т. 9132 

Магола М. П. 9525 

Маєвський В. О. 11072 

Маєвський Д. А. 7798 

Мажбіц В. Б. 10280 

Мажорова О. Г. 8083 

Мазепа І. (11568) 

Мазманян Р. О. 7843 

Мазник Л. В. 10694 

Мазниченко А. В. 9902 

Мазур В. П. 11146 

Мазур І. Д. 10056 

Мазуренко Г. (11459, 

 11464) 

Мазуренко Є. О. 9683 

Мазуренок О. Р. 8548 

Мазурік О. В. 9027 

Мазуркевич О. О. 10765 

Май Л. М. 11357 

Майба М. В. 9702 

Майзеліс А. О. 10430 

Майорова І. М. 8636 

Майрінк Г. (11395) 

Макар О. П. 8299 

Макара О. В. 8510 

Макаревич С. С. 10414 

Макаренко А. В. 9100 

Макаренко А. С. (9082) 

Макаренко Л. Л. 9246 

Макаренко Ю. П. 8422 

Макарова Е. В. 9995 

Макарова М. В. 7764 

Макарова О. А. 8549 

Макарова Т. В. 10847 

Макарук Л. Л. 11295 

Макарчук О. В. 10665 

Македонський І. О. 10221 

Маковей О. (11458) 

Макогончук Н. В. 9362 

Макота О. І. 9691 

Максименко М. А. 10241 

Максименко- 

Шейко К. В. 9549 

Максимова О. Б. 11097 

Максимова Ю. А. 11249 

Макух Х. І. 9975 

Малакєєв А. С. 10805 

Малахова Ж. В. 11250 

Малета Б. В. 11028 

Малецький З. В. 10596 

Малєєва О. В. 8084 

Малик В. (11452) 

Малик В. Г. 8125 

Малишев В. С. 8843 

Малімон В. В. 8595 

Малкін В. М. 8085 

Маловічко І. А. 10267 

Малько А. О. 11005 

Мальована Ю. Г. 8185 

Мальований А. М. 11000 

Мальцев Д. В. 10545 

Мальцева О. В. 11333 

Малявіна О. М. 11129 

Малярчук В. М. 10730 

Мамедов І. А. о. 8712 

Манасова Г. С. 10319 

Мандзій І. М. 10342 

Мандзюк М. Г. 9684 

Манжілевський О. Д. 

 10477 

Маніло М. В. 9703 

Манохіна І. В. 9101 

Мантуло Н. Б. 8134 

Манцуров Д. І. 8165 

Манько І. М. 10666 

Манько О. О. 11111 

Мардус Н. Ю. 10957 

Мареха І. С. 8300 

Мариненко С. Ю. 10499 

Маринець В. С. 8770 

Маринець К. В. 9526 

Маркевич О. В. 11577 

Маркін П. М. 9976 

Маркітан Т. В. 10150 

Маркова Н. В. 9720 

Марковський Б. В. 8121 

Марковський С. С. 9028 

Мартинець В. В. 10958 

Мартинов О. В. 9856 

Мартінек Г. Б. 10151 

Мартіросян О. І. 9206 

Мартяшов А. В. 10152 

Марусяк Т. С. 8166 

Марценюк Р. А. 10892 

Марцінко Т. І. 10754 

Марченко О. Ю. 11267 

Марченкова С. О. 8771 

Марчук А. В. 9363 

Марчук У. О. 10893 

Марчук Ю. В. 11006 

Маршавін Ю. М. 8330 

Масензов О. І. 8772 

Масина О. П. 8624 

Масич В. В. 8210 

Маслов А. О. 8257 

Масловська О. М. 8244 

Матасар В. І. 10343 

Матвеєва М. П. 8550 

Матвєйшина Т. М. 9869 

Матвієнко М. В. 10500 

Матвієнко О. А. 10478 

Матвійчук Л. О. 7952 

Мателенок Є. М. 10235 

Материнська О. В. 11311 

Матицин О. І. 8018 

Матіящук І. Г. 10057 

Матулка Д. В. 10415 

Матюрін І. В. 9029 

Махінов В. М. 9069 

Махлинець Н. П. 10153 

Махначова Н. М. 8397 

Махно Ю. О. 10715 

Маховська С. Л. 9459 

Мацаєнко А. М. 10435 

Маційчук О. П. 9977 

Мацкевич В. Т. 9592 

Мацуська О. В. 10597 

Мацюк О. Б. 9835 

Мацях І. П. 10645 

Мачуський О. В. 10806 

Машкаринець О. О. 10154 

Машкін В. В. 8114 

Машко О. П. 10155 

Маштак К. С. 8773 

Машталер А. А. 7983 

Мащенко К. С. 9149 

Маюренко С. О. 8398 
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Мегера В. Є. 10298 

Медведєв М. В. 10320 

Медведєва М. О. 8701, 

 9364 

Медведєва О. М. 7878 

Медвідь Г. Б. 9762 

Меденець Я. О. 7784 

Меденцев П. А. 8898 

Меджибовська Н. С. 7879 

Медяник А. В. 8399 

Межинська І. В. 10576 

Межов О. Г. 11340 

Мезенцев М. В. 10626 

Меленчук І. Б. 9565 

Мелещук О. О. 10646 

Меліхова Ю. А. 8684 

Мелкозьорова О. М. 10501 

Мельник А. В. 10743 

Мельник В. Є. 10530 

Мельник В. П. 8685 

Мельник Г. М. 7856 

Мельник М. І. 8423 

Мельник Н. В. 10959 

Мельник О. В. 9579 

Мельник О. Л. 8019 

Мельник О. О. 7857 

Мельник О. П. 9704 

Мельник О. С. 10577 

Мельник Т. В. 11007 

Мельник Я. В. 8625 

Мельник Я. Я. 8929 

Мельник- 

Бантон О. П. 8472 

Мельников О. В. 7858 

Мельниченко А. Ю. 10344 

Мельничук М. М. 8086 

Мельничук Н. О. 8937 

Мельничук О. П. 8626 

Мельничук Ю. І. 8126 

Мельничук Ю. М. 9063 

Мен Мен 9365 

Мендрік О. А. 9978 

Мердок А. (11386) 

Мережаний Ю. Г. 11098 

Мержієвська Н. Ю. 11158 

Мехеда А. М. 9133 

Мешко Г. М. 9247 

Мєняйлова Г. Є. 7913 

Микиєвич Н. І. 10156 

Микитенко Є. В. 8774 

Микитин Л. М. 11251 

Микитюк В. М. 8511 

Микитюк С. О. 9248 

Миклуш Ю. С. 10647 

Миколаєць М. Г. 11130 

Милославська Ю. О. 10058 

Мимрик М. Р. 11190 

Миргород М. М. 8400 

Миргородська А. П. 8551 

Мироненко В. О. 11166 

Мироненко Г. А. 10059 

Мироненко І. І. 10960 

Мироненко Н. Г. 11167 

Миронишина О. В. 8651 

Мирончук О. Б. 8301 

Мирошник М. М. 11009 

Мирошниченко О. В. 7914 

Мись О. Г. 9635 

Митенко І. М. 10716 

Митроченко О. Є. 8087 

Михайлишин Г. Й. 7984 

Михайлишин Л. О. 10345 

Михайлів М. І. 9472 

Михайліченко Ю. В. 9102 

Михайлова Є. В. 11372 

Михайлова О. Е. 8944 

Михайлюк В. В. 11578 

Михалевич В. М. 9550 

Михаліченко П. Є. 10604 

Михалків А. А. 10894 

Михальська Л. М. 10738 

Михальчук Н. О. 8036 

Михед О. П. 11380 

Михида С. П. 11426 

Мишков В. Я. 8127 

Мізевич Р. С. 7915 

Мікропуло І. Р. 10060 

Мілевська О. П. 9213 

Мілевський О. О. 8844 

Мілютіна К. Л. 8037 

Мілявський Ю. Л. 11099 

Мінєєв О. С. 11100 

Мініахметова Е. Х. 11373 

Мінтій І. С. 9366 

Мірза Р. О. 10157 

Мірошник І. В. 9166 

Мірошниченко А. К. 8122 

Мірошниченко В. М. 9367 

Мірошниченко М. І. 8668 

Мірошниченко О. В. 9501 

Мітрофанова Д. К. 8911 

Міхєєнко Т. В. 8552 

Мішак В. М. 9134 

Мішакова Т. О. 9652 

Міщенко А. С. 9460 

Міщук Д. О. 10514 

Моваггар А. 9667 

Мовчан М. А. 8775 

Мовчан Т. М. 8115 

Могила Д. В. 8945 

Могильницький Є. В. 

 10061 

Можаєв О. О. 7814 

Мозгова О. М. 11191 

Мозговий М. (11191) 

Мозолевська О. М. 8776 

Моісеєнко Р. О. 9930 

Мойса Б. С. 8219 

Мокрий В. І. 9473 

Молдованова А. О. 8088 

Молодід О. С. 11131 

Молодченкова О. О. 9780 

Молоканов Ю. А. 9030 

Молчанов В. М. 10588 

Молчанова О. Г. 7859 

Монтессорі М. (9113) 

Мораведж Сейєд  

Мілад 7803 

Морар І. К. 10158 

Морарь М. В. 8243 

Моргун Я. І. 8089 

Моргунова О. О. 11296 

Моріак Ф. (11405) 

Мороз А. В. 11322 

Мороз В. А. 10159 

Мороз В. В. 9031 

Мороз В. П. 10648 

Мороз І. А. 10783 

Мороз Л. В. 7799 

Морозов В. М. 9870 

Морозов Р. В. 10652 

Морозова Г. В. 10268 

Морозова І. В. 11502 

Морозова І. М. 8401 
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Морозова О. Г. 10961 

Морозюк Н. С. 8596 

Моррісон Т. (11383) 

Москаленко Г. В. 8845 

Москаленко О. В. 8974 

Москаленко О. М. 9103 

Москаль Н. В. 10895 

Москальов Д. В. 11579 

Москальова Х. М. 11051 

Москальчук К. М. 8777 

Москалюк Н. В. 9368 

Москвін О. М. 7821 

Мостепанюк А. В. 8553 

Мостова Т. Д. 8090 

Мостовенко Р. В. 10160 

Мосьондз В. В. 10161 

Моторина І. Р. 8302 

Моторнюк Р. Л. 7860 

Мотрук Т. О. 8091 

Мохамад Ассаф 9979 

Мохаммад  

Альрашед 10242 

Мохаммад Газі  

Мустафа 10578 

Мохаммед Халіл  

Саід 9903 

Моцарт В. (11197) 

Моцна І. В. 10848 

Мочалін О. Є. 7861 

Мочернюк В. Б. 11252 

Мошенський А. О. 7822 

Мудрак Р. П. 8582 

Мудраченко Т. Б. 11297 

Мудряк Т. О. 8846 

Мужилівський В. В. 9064 

Мужичук О. В. 10207 

Мужчиль В. С. 11192 

Музика О. П. 10346 

Музильова М. О. 9752 

Музиченко О. (9119) 

Музиченко О. В. 8473 

Мукабел Отайба 10217 

Мулик К. О. 9369 

Муляр І. В. 11358 

Муніч Н. В. 9192 

Мунтян А. О. 11390 

Мунтян О. С. 10096 

Муравська В. А. 9370 

Муратова О. В. 11580 

Мурга М. О. 7862 

Мурін М. М. 9566 

Мурликіна Н. В. 11029 

Муромець В. Г. 9207 

Муромець Н. Є. 8331 

Мусаєва Е. Е. 10347 

Мусійчук С. М. 9371 

Мусоргський М. П. (11179) 

Мусхаріна Ю. Ю. 9372 

Мушта О. І. 9733 

Мягка О. А. 11581 

Мягкохліб Р. С. 11132 

М'яус О. М. 9527 

Набокіна Т. П. 10502 

Набоченко О. С. 10589 

Нагорна О. В. 8474 

Нагорний В. В. 8128 

Нагула О. Л. 8167 

Нагурський О. А. 10997 

Назаренко І. Ф. 8475 

Назаркевич М. А. 7767 

Назаров Н. К. 7916 

Назарук К. М. 9774 

Назарько А. І. 10436 

Наконечна Г. В. 11484 

Наконечна С. А. 9904 

Наконечний І. Й. 9705 

Наконечний М. В. 7804 

Науменко В. Г. 10556 

Наумов А. О. 10731 

Наумов В. С. 10835 

Нго Тієн Хионг 10627 

Неборак В. (11448) 

Негребецька Ю. М. 10348 

Недошитко І. Р. 11523 

Неживий О. І. 11427 

Незавітіна Т. С. 9924 

Нездвецька І. В. 10680 

Нездоймінов В. І. 10592 

Неіленко С. М. 11030 

Некос А. Н. 9474 

Нелюбов О. Р. 8168 

Немирівська О. Я. 9032 

Немятих О. Д. 9953 

Непийвода Х. Д. 9794 

Несен А. О. 10025 

Нестеренко В. В. 9249 

Нестеренко В. П. 8476 

Нестеров І. Г. 8554 

Нестерук С. І. 10097 

Нестор Н. В. 8847 

Неткачова К. І. 7805 

Нехомяж О. С. 9135 

Нечай Г. І. 9795 

Нечаюк Л. Г. 11452 

Нечипоренко Г. В. 9721 

Нитребич З. М. 9513 

Ничай І. В. 9567 

Нікітенко Л. О. 8778 

Нікітіна М. В. 9980 

Нікітіна Н. П. 11453 

Нікітіни (родина) (9121) 

Нікітюк О. В. 9055 

Нікіфоров М. А. 11582 

Ніколаєв К. Д. 9486 

Ніколаєва К. М. 8652 

Ніколаєва О. В. 9836 

Ніколаєва Т. Д. 11298 

Ніколаєнко В. В. 11159 

Ніколайчук М. Є. 8779 

Ніколайчук Н. М. 9373 

Ніколенко Л. М. 9374 

Ніконорова М. А. 8092 

Ніточко О. І. 10218 

Новик О. П. 11428 

Новикова І. В. 10962 

Новіков В. В. 9538 

Новіков Ю. Л. 7823 

Новікова В. В. 7863 

Новікова Т. Л. 9056 

Новоженець- 

Гаврилів Г. П. 11147 

Новосад О. І. 10015 

Нос Л. С. 9375 

Носіков О. М. 8169 

Нотовський П. В. 7917 

Нуянзін В. М. 9938 

Нянько В. М. 10963 

Обертайло М. В. 8430 

Оверчук О. Л. 9461 

Овсієнко О. Л. 10998 

Овсієнко Ю. І. 9376 

Овсієнко Я. М. 9226 

Овчаренко В. В. 9864 

Овчаренко Д. А. 8686 
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Овчаренко Д. В. 10243 

Овчаренко М. О. 10274 

Овчаренко М. С. 10388 

Овчаренко О. В. 9104 

Овчарук В. В. 8627 

Овчинников О. В. 10364 

Огородник В. В. 8477 

Огринчук О. П. 11359 

Однорог М. А. 8303 

Одовічена Я. А. 8946 

Окороков А. М. 10849 

Окс М. М. 8431 

Оксентюк Р. А. 10964 

Окунь О. О. 10416 

Олексин В. І. 10579 

Олексієнко О. Ю. 9487 

Олексіїва І. М. 8780 

Олексійчук Л. В. 8123 

Олексіч Ж. А. 10896 

Олененко А. Г. 11503 

Олефіренко А. М. 8899 

Олешко А. А. 8512 

Олещук М. Г. 8478 

Олєйнік А. В. 9614 

Олійник В. О. 10667 

Олійник Є. Ю. 8186 

Олійник К. А. 8555 

Олійник Л. В. 11454 

Олійник Н. В. 9488 

Олійник Н. Я. 9377 

Олійник О. Б. 8597 

Олійник О. Ю. 11080 

Олійник Р. В. 11253 

Олійник С. М. 9999 

Олійник С. О. 10653 

Олійник Ю. О. 9136 

Олійник Ю. Р. 8231 

Олійник Я. І. 8598 

Оліфіра Л. М. 9378 

Ольховий О. М. 11221 

Омельченко М. І. 9379 

Омельченко Т. Г. 11254 

Омельчук Л. В. 8848 

Омельчук О. М. 8669 

Омельяненко О. П. 8343 

Омельяненко Т. Л. 8304 

Омелянович В. Ю. 10275 

Онацький М. Ю. 11583 

Онишків О. І. 9981 

Онищенко Д. Ю. 11193 

Онищенко І. М. 9568 

Онищенко С. К. 8599 

Онищук Ю. І. 10062 

Оніщенко Є. В. 10098 

Онофрійчук А. П. 8556 

Онофрійчук Л. О. 9380 

Оноцький В. В. 9528 

Оправхата М. Я. 9668 

Оприщенко О. О. 10299 

Ор'єва К. В. 7918 

Орєхов О. І. 8781 

Оржель О. Ю. 8984 

Орищенко І. О. 11584 

Орлик О. С. 10162 

Орлов О. В. 8985 

Орлова А. А. 8344 

Орлова О. С. 8871 

Орловська Г. М. 10755 

Орос М. М. 10258 

Осадча О. А. 10965 

Осадченко І. І. 9250 

Осадчий С. І. 11091 

Осаульчик О. Б. 9381 

Осипенко І. П. 10063 

Осипов С. О. 11133 

Осипчук М. Д. 8653 

Осінська О. Б. 8600 

Осницька Н. А. 10897 

Остапенко В. І. 10773 

Остапенко І. В. 11410 

Остапенко М. А. 11474 

Остап'як В. І. 8232 

Остафійчук Г. В. 8849 

Осташ О. М. 9939 

Островий В. М. 11585 

Островська Л. О. 10163 

Острянко В. І. 10164 

Осьмак Т. Г. 11031 

Осьодло Г. В. 10117 

Охманюк В. Ф. 11194 

Охріменко Г. В. 8129 

Павелківська О. Є. 10732 

Павленко І. В. 8850 

Павленко Л. С. 11455 

Павленко Т. Ю. 8432 

Павлик М. Р. 9653 

Павличко Ю. Ю. 10244 

Павлишин А. В. 10165 

Павліченко О. Ф. 10561 

Павлов О. С. 10717 

Павлова Н. А. 9167 

Павлюк Н. Д. 11456 

Павлюк У. В. 8402 

Павлючков Д. В. 9706 

Пагіря О. М. 11586 

Падалко Г. В. 8723 

Паламарчук Д. А. 10515 

Паламарчук К. М. 11195 

Паламарчук Ю. Г. 11255 

Паланчук Д. В. 11134 

Палій В. В. 11052 

Палько О. П. 8245 

Пальчик С. І. 8020 

Паляничка Н. О. 11032 

Паляничко Д. Г. 8851 

Пампура М. М. 9857 

Пан На 9382 

Панасенко Н. Л. 7919 

Панасюк О. В. 10718 

Панікова Т. М. 10300 

Паніна В. В. 9150 

Паніна Н. В. (8152) 

Панкулич Л. А. 8200 

Пантьо В. В. 9818 

Панфілова А. В. 10756 

Панчак Л. В. 9982 

Панченко О. І. 11063 

Панченко О. О. 11151 

Панчишин О. Б. 9796 

Парасунько Б. П. 11524 

Парасюк О. І. 10064 

Парафенко О. І. 10226 

Паркулаб В. Г. 8912 

Партика А. І. 10455 

Парфьонова Л. Г. 9383 

Пархоменко Г. А. 11148 

Пасєка С. Р. 8332 

Пасієшвілі Т. М. 10099 

Пасічний В. М. 10818 

Пасічник В. П. 9462 

Пастух О. А. 7800 

Пастухов В. С. 9654 

Пастушук Г. О. 11391 

Пасько Г. М. 11328 
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Пацкань І. І. 10100 

Пацкань Л. О. 10166 

Пашков В. В. 9070 

Пашова С. М. 8479 

Пащенко Є. Ю. 9489 

Пащенко О. П. 7920 

Пащенко С. В. 10456 

Пегушина Г. О. 7921 

Педченко Н. С. 7880 

Первих Д. К. 11504 

Передерій І. Г. 11538 

Передерій О. Л. 9105 

Перепелиця М. О. 8903 

Перепелкін М. В. 9596 

Перхайло Н. А. 9193 

Перцевой М. Ф. 11033 

Перцов А. С. 9529 

Петльований М. В. 10546 

Петрашенко В. О. 10167 

Петрашик Ю. М. 11360 

Петренко Н. І. 10862 

Петренко Т. М. 8093 

Петренко Ю. А. 7881 

Петренко Ю. М. 10966 

Петрик І. В. 10967 

Петрик Т. М. 10245 

Петричко С. М. 11053 

Петрище М. О. 10417 

Петров В. (11535) 

Петров Є. (11417) 

Петров С. О. 7806 

Петровська К. В. 9106 

Петровський В. В. 9871 

Петрук Р. В. 9490 

Петруняк Р. І. 10349 

Петруша О. О. 11034 

Петрушевська А. А. 10580 

Петрушенко О. П. 7985 

Петрушка І. М. 9475 

Петрушка Т. О. 8305 

Печерська А. І. 7864 

Печук Є. Д. 9597 

Пєтков О. О. 10393 

Пилатюк А. І. 11196 

Пилипенко Є. О. 8852 

Пилипенко І. Б. 10065 

Пилипишко Т. М. 9384 

Пилипів В. М. 9738 

Пилип'юк Р. Р. 9580 

Пиляєва Л. В. 8201 

Пиріжок С. Є. 10898 

Пирогов М. І. (9116) 

Писаний Д. М. 11525 

Писаренко В. П. 8986 

Письмак В. О. 10968 

Пиш'єв С. В. 10365 

Півень О. В. 10168 

Півень С. М. 9858 

Пігіда В. М. 9137 

Підвисоцький Я. В. 8654 

Підгірний В. В. 8368 

Підлубенко І. М. 10719 

Підтиченко О. В. 11101 

Піковська Т. В. 11526 

Пілавов М. В. 10531 

Піліпака Л. М. 10590 

Пільненко А. К. 10822 

Піменова О. В. 8306 

Пірон І. С. 8947 

Піскунов Р. О. 8480 

Піскунова О. В. 8258 

Піхтар І. П. 8403 

Піхтірьова А. В. 9905 

Пічугіна Ю. О. 9033 

Пішель В. Я. 10276 

Пішеніна К. К. 9034 

Пішеніна Н. В. 9615 

Плантінга Е. (8119) 

Платонова А. В. 7967 

Платонова А. Г. 9918 

Плахотнюк К. В. 10807 

Плахтій Ю. В. 8713 

Плекан М. В. 10899 

Плєхов О. Л. 9707 

Пліс І. О. 8913 

Плотніков Є. О. 9385 

Побережна Г. М. 10169 

Побігун С. А. 7922 

Поворозник Р. В. 9035 

Погребнюк І. М. 7785 

Погребняк О. С. 9685 

Погребняк С. В. 9227 

Подвірна Т. В. 10969 

Поддубняк Д. Б. 8481 

Подмазко І. О. 10472 

Подобівський В. С. 11485 

Подольський В. В. 10350 

Подолян Ю. М. 10784 

Подорожний Д. С. 9837 

Подоусова Т. Ю. 9509 

Подпружнікова О. П. 8170 

Подчашинський Ю. О. 

 10394 

Под'ячев Д. М. 8220 

Пожидаєва І. В. 11268 

Позов А. Х. 10900 

Покальчук М. Ю. 8961 

Поканєвич Т. М. 9931 

Покатаєв П. С. 8987 

Покотило П. Б. 9872 

Полек Т. І. 9627 

Полив'янчук А. П. 10463 

Полівкін С. М. 10437 

Політько О. В. 11256 

Полішко Т. М. 9808 

Поліщук В. В. 8853 

Поліщук В. М. 8038 

Поліщук Н. О. 8345 

Поліщук О. М. 7923 

Поліщук О. Ю. 8346 

Поліщук С. В. 9107 

Полковніков О. Ю. 10066 

Половенко Л. П. 9386 

Половна- 

Васильєва О. А. 9463 

Полов'ян К. С. 10290 

Половян О. В. 8259 

Положевець Г. А. 10628 

Положій В. О. 10562 

Полтініна О. П. 10970 

Полторацька В. М. 9491 

Полубєдова А. О. 7924 

Полудень Л. І. 9387 

Полупан Ю. П. 10774 

Полутренко М. С. 9476 

Полуянова М. В. 8404 

Полчанов А. Ю. 8482 

Польовик О. В. 9388 

Польчина С. М. 10688 

Полюга С. М. 11361 

Полюля Д. М. 9539 

Поляков В. Ю. 8872 

Поляков М. В. 8655 

Поляков О. Ю. 9628 
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Полякова Г. В. 10067 

Полякова І. В. 8405 

Полякова Н. Г. 8873 

Полякова С. О. 10101 

Полянський Ю. (9757) 

Помпа О. Д. 11216 

Пономаренко О. Е. 10971 

Пономаренко О. П. 10102 

Пономаренко Т. О. 9145 

Пономарьов А. О. 9629 

Пономарьова В. В. 10281 

Пономарьова Г. В. 11323 

Пономарьова Л. М. 9722 

Пономарьова О. А. 9838 

Поп О. І. 9108 

Попадюк Н. І. 9036 

Попело О. В. 8433 

Попельницька О. В. 9492 

Попівняк О. М. 8406 

Попков О. Ю. 10438 

Попов А. В. 9530 

Попов А. С. 10418 

Попов В. С. 10532 

Попов С. В. 9389 

Попова В. В. 8307 

Попова Д. О. 11587 

Попова М. І. 8094 

Попова С. Ю. 11035 

Попова Т. О. 8557 

Попович В. П. 9954 

Поповиченко І. В. 7882 

Поповчук С. К. 8782 

Поп'юк М. В. 9168 

Порожан Є. О. 10000 

Порошинська О. А. 9906 

Поручинський В. І. 11486 

Потапенко А. В. 10850 

Потапенко Л. В. 10695 

Потапова Н. В. 9390 

Потапова О. В. 11269 

Потриваєва Н. В. 8583 

Поуп О. (11390) 

Похилько С. В. 8407 

Почанський О. М. 7834 

Почтовюк С. І. 9228 

Почужевський О. Д. 10547 

Правдюк М. В. 10972 

Празукін О. В. 9768 

Прасолов І. М. 8483 

Привалова Н. Є. 10901 

Призіглей М. О. 8202 

Приймак Л. І. 9037 

Прийменко А. О. 9983 

Приказка С. І. 10973 

Прилепа Н. В. 10974 

Прилипко О. О. 10503 

Приступа Т. І. 11329 

Присяжнюк Т. І. 11102 

Присяжнюк Ю. І. 8637 

Притуляк С. І. 8233 

Приходько А. В. 10383 

Приходько А. Ф. 9109 

Прогонюк Л. Ю. 8948 

Продан І. В. 9391 

Продан С. М. 10170 

Прокопенко А. В. 10548 

Прокопенко С. Л. 9708 

Прокопишак В. Б. 8484 

Прокопів Т. М. 9797 

Прокопов О. А. 8656 

Прокопчук Л. М. 8347 

Прокоф'єв С. (11193) 

Пронін М. О. 10516 

Пронін С. В. 10851 

Пронюк Х. О. 10171 

Пронюк-Возна Н. П. 8021 

Проскурніна Н. В. 7925 

Протас Р. В. 10351 

Протасова Т. В. 9669 

Прохоренко А. О. 10464 

Прохорова Л. А. 9753 

Проценко В. С. 9692 

Проценко І. І. 9392 

Проць О. Є. 8687 

Процюк І. В. 8670 

Прудиус П. Г. 10172 

Прудников П. М. 10352 

Прудніков А. О. 8485 

Прунцева Г. О. 8558 

Прядкіна Г. О. 9820 

Птіцина Л. А. 8559 

Пугачевська Є. П. 10504 

Пудяк В. Є. 10173 

Пузирна Н. С. 8783 

Пулінець І. В. 11001 

Пунгіна О. А. 9110 

Пупишева О. В. 9984 

Пурденко О. А. 8486 

Пустовойтов П. Є. 7815 

Путраймс І. І. 8714 

Пухнюк О. Ю. 10371 

Пухонська О. Я. 11457 

Пучков І. Р. 9393 

Пуччіні Дж. (11178) 

Пушкар О. І. 11487 

Пушкар Т. Д. 9940 

Пушкарьова І. Д. 9493 

Пушкарьова Я. М. 9686 

Пчельніков В. М. 11160 

Пшеничний О. Ю. 7810 

П'янкова О. В. 8628 

П'янковська І. В. 9394 

П'ятничук І. Д. 10902 

Рабенко С. Л. 8874 

Работягова І. В. 8203 

Равлик О. М. 10395 

Рагуліна О. Ю. 9540 

Радей А. С. 8022 

Радутна О. А. 10174 

Радченко Л. М. 10068 

Радько П. Г. 11497 

Раєвська І. Ю. 9504 

Раєвська М. Ю. 9505 

Разіна О. В. 8560 

Разкевич О. С. 9985 

Райда О. В. 9839 

Ракитянський В. М. 10785 

Рамський Ю. С. 9251 

Распутіна Л. В. 10083 

Ратушинська А. С. 9395 

Ратушна О. П. 10903 

Рафальський О. О. 8234 

Рахмана І. А. 7926 

Рахманов О. А. 8135 

Рац О. М. 7927 

Рашидов С. Ф. 9252 

Ращенко А. В. 10975 

Реброва А. Ю. 8657 

Ревенко В. В. 11588 

Ревенко І. В. 9396 

Ревякін О. О. 7928 

Регрут В. Й. 11197 

Резинкін О. Л. 10521 

Резнік Н. П. 10654 
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Резуненко О. В. 10175 

Рекік А. 7835 

Рекіянов С. О. 7929 

Ремарк Е. М. (11397) 

Ременюк С. О. 10739 

Ремізанцева К. О. 9397 

Рендович П. М. 10976 

Репех Н. В. 11299 

Реп'ях С. І. 10483 

Решетник М. М. 9742 

Решетняк О. М. 8171 

Рєзнік О. М. 9038 

Рєзніков О. О. 10517 

Рємєскова Ю. О. 8930 

Ржепецький Ю. А. 9798 

Рибак В. І. 7786 

Рибак Н. С. 8784 

Рибалко Є. О. 10766 

Рибальченко І. Ю. 10069 

Ридчук П. В. 9687 

Рижиков В. С. 9253 

Рижкова С. В. 9138 

Рижова О. О. 11149 

Рижченко О. С. 11418 

Рилова А. В. 10176 

Рихлицька Х. М. 8561 

Ріга О. О. 10002 

Робулець С. В. 9494 

Роганов Г. Г. 10246 

Рогач С. М. 8369 

Рогоза К. Г. 8601 

Рогозянська А. М. 8658 

Роденкова О. Д. 9194 

Роджерс К. (9081) 

Родкевич О. Г. 10852 

Родріг Метрі Еліас 7787 

Родрігес  

Заліпиніс Р. А. 9495 

Родченко В. Б. 8370 

Роєнко Г. М. 10103 

Рожко В. М. 11161 

Рожко-Гунчак О. М. 10177 

Рожновська І. Ю. 10457 

Розанцев Г. М. 9714 

Розен В. П. 10396 

Розсоха Т. І. 11081 

Розум О. М. 8914 

Рокунець І. Л. 9907 

Романенко В. І. 10419 

Романенко К. М. 10581 

Романенко Л. М. 8785 

Романенко О. А. 9873 

Романенко О. В. 8039 

Романенко Я. М. 10301 

Романиця О. В. 11458 

Романова В. О. 8235 

Романова Н. М. 11419 

Романовська Л. І. 9071 

Романцова О. О. 9616 

Романченко Н. В. 9464 

Романчук В. В. 10372 

Романчук К. В. 10863 

Романчук С. В. 11257 

Романюк М. З. 8962 

Романюк О. І. 8192 

Ромашко В. А. 11471 

Роскладка А. А. 8513 

Россада Т. В. 7807 

Россінський В. М. 10598 

Ростама Ш. 9799 

Рот Ф. (11468) 

Рощупкина О. А. 9398 

Рубель Н. В. 9399 

Руда О. В. 8562 

Руденко К. В. 10026 

Руденко С. О. 10269 

Руденко С. Ю. 9510 

Руденок О. Ю. 8487 

Рудий С. М. 10549 

Рудик М. М. 11198 

Рудинська С. М. 10178 

Руднєв Є. С. 11103 

Рудницька Г. В. 8172 

Рудська А. І. 8095 

Руєв В. Л. 11527 

Рулінська О. В. 8629 

Румянцев К. Є. 10118 

Рум'янцев О. В. 8688 

Рум'янцева М. О. 10179 

Русаков С. С. 8023 

Русакова О. В. 11362 

Русалова Г. Г. 11199 

Русін В. М. 8488 

Русін М. Ю. 9859 

Русін Р. М. 8024 

Рябий М. О. 7865 

Рябик Г. Є. 10977 

Рябініна Н. П. 10733 

Рябцев Г. Л. 8988 

Рябцева А. О. 9734 

Рябцева Н. О. 9496 

Рябченко Н. О. 11036 

Рябчук А. М. 8173 

Рязанов М. Ю. 8689 

Саваріна І. П. 10668 

Саввакін Д. Г. 9609 

Савельєва І. В. 8638 

Савенко К. С. 10978 

Савенков О. В. 8854 

Савенков С. М. 9599 

Савинська Н. О. 9860 

Савицька Н. Л. 8260 

Савицький А. Ю. 10439 

Савіна Г. В. 10180 

Савка А. Ю. 9039 

Савка Б. Р. 8408 

Савко В. В. 10313 

Савонова Г. І. 8025 

Саврасова- 

В'юн Т. О. 8096 

Савчак В. В. 8963 

Савченко І. В. 7788, 8348 

Савченко О. Г. 9506 

Савченко Т. Г. 8438 

Савчук І. Ю. 10181 

Савчук О. П. 9400 

Сагайдак- 

Нікітюк Р. В. 9955 

Сагата Ю. І. 11369 

Садловська І. П. 10836 

Саєнко Л. О. 9655 

Сазонова Є. О. 11270 

Саіф К. Мухамед 7789 

Сайтарли І. А. 7986 

Сайфул Дін Абдул Салам 

Абдул Маджид 9401 

Сакно О. П. 10629 

Саламаха Л. П. 9587 

Саліх Хіва Тахір 7968 

Саліхова О. Б. 8584 

Сальнікова І. В. 10582 

Самара Ф. М. 10808 

Самбурська Н. І. 10904 

Самойленко Є. Г. 8308 
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Самойленко Н. С. 8236 

Самойлов О. А. 8174 

Самокиш В. П. 8855 

Самонова О. І. 9195 

Самуляк В. Ю. 10979 

Сандецька Н. В. 9840 

Сандугей В. В. 8349 

Саннікова М. В. 8690 

Саноян В. В. 10182 

Сапелкін Ю. В. 8175 

Сапожніков В. О. 11054 

Саприкіна А. Г. 11459 

Сарамолкі А. Р. 10458 

Саранча І. Г. 9214 

Саранчук О. В. 10183 

Сас О. С. 8786 

Сасонкіна М. С. 9531 

Сафарян І. А. 8659 

Сафоненко А. М. 7930 

Сахно І. Л. 11200 

Сахно Л. М. 9534 

Сачинська Л. В. 7931 

Сачко М. С. 11363 

Сачук Р. М. 10809 

Сашньова М. В. 11104 

Свербілова Т. Г. 11411 

Свєтлова О. Д. 9196 

Свиридовський С. А. 10184 

Свистун І. І. 10185 

Свідерська О. М. 11589 

Світлинець О. В. 8026 

Світлична Н. В. 9735 

Світлична О. М. 10186 

Світлюк Н. В. 8915 

Святелик Ю. В. 11217 

Святкін Я. В. 7836 

Сдобнова С. В. 11400 

Себов В. І. 10187 

Себова Г. Ю. 11135 

Северин В. С. 8563 

Северина С. М. 11064 

Севрюкова С. В. 8350 

Сегеда О. В. 9617 

Сегеда С. П. 9053 

Селезінка О. М. 11392 

Селіванова Т. В. 9688 

Селігей В. В. 11393 

Селін В. О. 9541 

Семак Б. Б. 11073 

Семанів М. В. 10291 

Семанів О. М. 10227 

Семенова М. О. 9986 

Семеновська Л. А. 9171 

Семікін М. О. 9111 

Семків А. С. 11528 

Семкович Я. В. 10104 

Сененко А. І. 9670 

Сенчило Н. О. 11469 

Сенчина К. Я. 10828 

Сень О. В. 8564 

Сенько В. В. 8187 

Сербенівська А. Ю. 11082 

Серветник І. В. 8489 

Сергеєва К. О. 11105 

Сергєєва М. В. 11590 

Сергєєва О. В. 10810 

Сергієнко Л. В. 9229 

Сергієнко Л. Ю. 10208 

Сергієнко О. П. 8916 

Сергієнко С. М. 9208 

Сергійчук І. І. 7932 

Сердюк Є. В. 8787 

Середницький А. С. 10505 

Середюк В. В. 8691 

Середюк Т. В. 9465 

Серік С. А. 10027 

Серова- 

Нашева Н. В. 11106 

Серьогіна С. Г. 8724 

Сєднєв Ю. В. 8788 

Сєрокурова Н. А. 11488 

Сєромаха Н. Є. 8097 

Сивак Л. М. 11460 

Сидір Н. П. 9800 

Сидоренко А. В. 10353, 

 10757 

Сидоренко А. С. 8949 

Сидоренко К. О. 8789 

Сидоренко М. О. 7824 

Сидоренко О. М. 8692, 

 11271 

Сидоренко П. О. 8630 

Сидорик Н. М. 11529 

Сидорка В. О. 10771 

Сидорова С. В. 8964 

Сидорук С. В. 8409 

Сидорук Т. В. 8225 

Симоненко В. Є. 10292 

Симоненко О. П. 9477 

Синенко С. В. 10811 

Синьова Є. П. 8040 

Синявіна Ю. В. 10669 

Синявська І. М. 8602 

Сировацький В. І. 8693 

Сироїд О. М. 10119 

Сирочук Н. А. 8309 

Сисоєва І. М. 10905 

Ситникова Ю. В. 9402 

Ситніченко О. М. 8790 

Сівак О. А. 9532 

Сідак О. О. 11300 

Сілакова Н. Є. 8310 

Сілецька О. В. 10720 

Сіліч С. С. 10420 

Сінгх О. О. 10070 

Сінькевич О. В. 9630 

Сіра Г. А. 7790 

Сіра І. В. 8565 

Сірант А. М. 11364 

Сірий Ю. М. 9040 

Сірик Д. С. 8791 

Сірик І. В. 8098 

Сіряченко І. І. 8965 

Сіса О. Ф. 10533 

Сіткар Т. В. 9403 

Січка М. Я. 9709 

Скаб І. П. 9600 

Скакун І. О. 8027 

Скакун Ю. Є. 8900 

Скворець В. О. 7987 

Скиба Я. Д. 8792 

Скитьова Г. С. 8434 

Скіб'як А. Ю. 8566 

Сківка Л. М. 9885 

Скляр Н. В. 11401 

Скляренко О. Б. 11402 

Скляренко Т. О. 11055 

Склярець Д. В. 8410 

Склярова О. Є. 10188 

Скобенко О. В. 9908 

Скоблік О. П. 9671 

Скокова А. О. 11136 

Сколоздра М. М. 7933 

Скорбач О. І. 10354 
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Скорбун А. Д. 10377 

Скорик Б. С. 9112 

Скориніна- 

Погребна О. В. 8136 

Скоропадський П. (11554) 

Скорохода О. В. 7837 

Скорупо С. О. 8130 

Скочко В. І. 9511 

Скребець О. В. 8181 

Скрупський С. Ю. 7811 

Скуйбіда О. Л. 11065 

Скуратко Т. М. 11461 

Слаба О. М. 10189 

Слав'юк Н. Р. 8490 

Сливка Т. О. 8311 

Слинько І. М. 8411 

Сліпченко М. В. 10681 

Сліпченко О. Л. 8567 

Слободян О. А. 8917 

Смалійчук А. Д. 11489 

Смеречинський С. В. 9581 

Смиковчук Т. В. 7934 

Смірнова О. Є. 8793 

Смірнова С. М. 9874 

Смішний С. М. 11113 

Сміянов Є. В. 10190 

Смовж К. О. 8966 

Смоквина В. В. 10534 

Смольницька О. О. 8028 

Смульська А. В. 9404 

Снєдкова Л. А. 11201 

Снісар О. А. 9405 

Снісар О. О. 10906 

Соболєва О. В. 7866 

Собченко Г. О. 10599 

Совгиря С. М. 9875 

Соколов Д. Є. 8351 

Соколов М. Ю. 10853 

Соколов О. А. 8794 

Соколов С. А. 11012 

Соколов Ю. В. 10721 

Соколова А. К. 8971 

Соколова Л. С. 11202 

Соколова Н. Ю. 11037 

Соколовська В. В. 9618 

Соколовська О. Г. 11038 

Солнцев В. П. 10484 

Соловей О. Л. 7808 

Соловій Х. Я. 10980 

Соловйов В. М. 8989 

Соловйова К. Д. 9723 

Соловйова Л. М. 10361 

Сологуб В. А. 9987 

Солодка Л. О. 8312 

Соломаха І. В. 8568 

Соломіна Н. Ю. 8313 

Соломка О. В. 10682 

Солтис Р. М. 11203 

Соляна В. В. 11204 

Сопівник Р. В. 9254 

Сопільняк Т. С. 10071 

Сопов В. П. 11117 

Сорока С. В. 8990 

Сорокіна Л. В. 9801 

Сорокіна Л. Є. 11301 

Сосімчик І. О. 9909 

Сосницький О. І. 10792 

Сотник Л. П. 10649 

Сотнік О. В. 10421 

Сотніченко В. В. 10282 

Софілканич А. П. 11008 

Співак В. В. 10600 

Спірідонова К. О. 10981 

Спрягайло О. В. 9841 

Ставнича О. М. 11462 

Ставська С. М. 8631 

Стадник І. Я. 11013 

Стаєнна О. О. 9151 

Стайрон В. (11381) 

Сталінська О. В. 7883 

Станішевська Т. І. 9886 

Старікова І. Г. 10550 

Старосельська Ю. І. 9406 

Старосельський Є. М. 9754 

Старченко А. Ю. 10670 

Старченко М. Г. 9988 

Старченко О. А. 11302 

Стасенко А. А. 9781 

Стасюк Н. Є. 9710 

Стахова О. А. 9407 

Стаценко Т. В. 11530 

Сташук А. В. 8314 

Стельмах М. (11460) 

Степаненко Т. О. 8412 

Степаненко Ю. Г. 10459 

Степанець О. В. 11107 

Степанов І. В. 8795 

Степанова Т. Ю. 9989 

Степанюк К. І. 9408 

Стефанов В. О. 10591 

Стеценко Т. О. 8176 

Стецко Р. В. 8931 

Стецюк П. І. 9551 

Стешенко Г. М. 9569 

Стешенко Л. І. 11039 

Стискал В. М. 10422 

Стовпник С. М. 10551 

Стоєцький О. В. 8796 

Столяр М. Б. 7988 

Столяренко О. М. 10864 

Столярчук В. М. 8660 

Сторожев С. В. 8315 

Сторожук О. Л. 11083 

Сторонська О. С. 9113 

Стоцька Л. А. 8975 

Страхов Є. М. 9533 

Страшевська Л. В. 11490 

Стрельченко Ю. І. 10016 

Стреляна Ю. О. 10535 

Стрижак А. П. 8491 

Стрижак М. Г. 10473 

Стрижак О. В. 9775 

Стрижова І. А. 11591 

Стрілець Н. О. 7959 

Стрілець С. І. 9152 

Стрільченко Є. В. 8797 

Стріонова І. В. 11592 

Строгуш О. М. 10247 

Стройко Т. В. 8514 

Струмінська Т. В. 11084 

Ступак С. М. 10982 

Ступіна Г. О. 9041 

Ступка О. О. 9755 

Стус В. (11445) 

Суботенко Т. О. 10812 

Суганяка М. В. 8492 

Сугоняко Д. О. 8316 

Судук Н. В. 9570 

Суєтнов Є. П. 8967 

Сулік В. В. 10072 

Султанова Н. В. 9409 

Суперсон Ю. В. 8968 

Супрун Л. В. 7969 

Супрун О. О. 10460 
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Супрун Т. М. 8856 

Супрунович В. О. 11258 

Сурміна М. Р. 10191 

Суска А. А. 10983 

Суханова С. В. 11137 

Сухов П. П. 9582 

Сухова Г. І. 10758 

Суховий Д. І. 8493 

Суходубова І. В. 8694 

Сухомлинський В. О. 

 (9129) 

Сухомлін К. Б. 9848 

Сухонос М. К. 10922 

Сухоруков А. В. 9583 

Сухоруков В. А. 11420 

Сушко Ю. І. 10192 

Сьомик В. А. 8317 

Сьомка В. О. 9739 

Сьомкіна І. С. 9114 

Сюй Яо 10073 

Табалова О. Є. 8413 

Таврог М. Л. 9910 

Такулов З. М. 7935 

Талалаєв О. С. 9802 

Танасюк М. В. 11491 

Тарабаєва І. В. 10557 

Таран О. В. 8919 

Тараненко Л. С. 8969 

Тараненко О. О. 8569 

Таранець О. І. 10854 

Тарануха Т. В. 11365 

Таранюк К. В. 9497 

Тараричкін І. О. 10605 

Тарасевіч Я. Ю. 9197 

Тарасенко В. А. 8221 

Тарасенко Н. В. 9115 

Тарасенко О. М. 10384 

Тарасова І. В. 10321 

Тарасюк Я. П. 11405 

Тарнавська С. В. 9410 

Тарнавський І. С. 11539 

Тартинська Г. С. 9990 

Татарко І. І. 11593 

Татарков Д. Б. 9057 

Татарчук Л. В. 10105 

Тахтарова К. А. 8352 

Ташкінова О. А. 8177 

Темченко В. П. 10423 

Темченко О. В. 8695 

Теремко В. І. 10823 

Терехова В. І. 9411 

Терещенко Л. Я. 11303 

Терещенко М. В. 8099 

Терещенко Ю. Ю. 10630 

Терлецька М. І. 10759 

Терлига В. С. 11056 

Терницький С. В. 10829 

Тернов А. С. 7867 

Тернущак О. М. 10074 

Тетчер М. (11509) 

Тетюра С. М. 10075 

Тибінка А. М. 10793 

Тилик І. В. 11205 

Тимик Д. В. 11085 

Тимовчак- 

Максимець О. Ю. 7825 

Тимофеєв Є. П. 10433 

Тимошенко В. В. 9412 

Тимошенко М. О. 9803 

Тимошенко О. І. 9072 

Тимченко В. Л. 11092 

Тимченко М. Д. 10106 

Тимченко Ю. А. 9756 

Тимчук Д. С. 9842 

Титаренко О. Я. 11330 

Тихомир В. П. 11594 

Тихомирова Г. Є. 8715 

Тихоненко В. В. 10506 

Тихонова О. А. 9776 

Тихонова О. Ф. 11376 

Тихопой О. В. 8178 

Тичинська Н. Р. 9116 

Тишевська- 

Шапошник О. В. 8570 

Тищенко А. А. 10373 

Тищенко В. М. 10601 

Тищенко Г. В. 11152 

Тищенко О. К. 7791 

Тищенко О. О. 11463 

Тищенко Т. І. 10984 

Тищенко Т. Я. 10907 

Тищенко Я. С. 9711 

Тімонов В. Є. (10361) 

Тіньков А. Л. 9042 

Тіняков А. О. 9117 

Тіняков Д. В. 10631 

Тітко Е. В. 8716 

Тітов Д. В. 10813 

Тіхонова Н. Г. 9139 

Тіхонова Н. О. 8571 

Ткаліч Ю. І. 10699 

Ткач Г. В. 9118 

Ткач Д. В. 11066 

Ткаченко В. В. 8857 

Ткаченко В. М. 8661 

Ткаченко Г. В. 9911 

Ткаченко І. М. 10120 

Ткаченко О. А. 11272 

Ткачик О. І. 8414 

Ткачик О. О. 11531 

Ткачик Ф. П. 8318 

Ткачов С. І. 9073 

Ткачук А. С. 8696 

Ткачук В. І. 10786 

Ткачук В. Ю. 8494 

Ткачук О. М. 9656 

Ткачук Т. А. 8041 

Токарь Є. Б. 9413 

Токовий Ю. В. 9660 

Толбатов А. В. 11108 

Толмачов С. М. 11043 

Толок І. В. 9414 

Толочко К. В. 9991 

Толстой Л. М. (11416) 

Томашевський Ю. М. 

 9065 

Томенюк О. М. 9757 

Томін А. М. 9804 

Томчук В. А. 9887 

Тонких Н. О. 10076 

Тонких О. Г. 8662 

Топорен С. С. 11010 

Топчієва І. О. 9415 

Торбенко І. О. 9416 

Торічний О. В. 9255 

Тороус С. В. 9605 

Торохова М. В. 10362 

Торяник С. А. 10632 

Торянік Е. Л. 10028 

Тохтарова В. С. 8319 

Трахтенгерц Г. А. 9925 

Третьяков В. В. 10293 

Третьяков Д. О. 9712 

Третяк О. В. 9417 
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Третяк О. М. 8603 

Третяк О. С. 9256 

Третякова Л. Д. 11074 

Тригуб С. М. 9941 

Тригубенко О. С. 8604 

Тринус О. В. 9119 

Тринчук О. О. 11040 

Трифонова О. С. 9146 

Трокоз В. О. 9888 

Тронь В. В. 10558 

Тронько К. М. 10193 

Трофименко В. І. 9418 

Трофименко С. О. 10424 

Трофимов В. В. 10552 

Трофімов С. А. 8725 

Трохименко В. І. 8495 

Троцан Д. Ю. 9466 

Троян І. А. 8632 

Троянчук О. В. 10814 

Трубаров І. В. 10440 

Трубич Н. Я. 9992 

Труфанов І. І. 10248 

Труш І. (8021, 11169) 

Труш О. В. 11114 

Трушківська Л. В. 8858 

Туз В. Р. 9620 

Тупахіна О. В. 11324 

Тупота О. М. 8237 

Турко Б. І. 9657 

Турко М. О. 7936 

Туров І. В. 11508 

Турчина В. М. 8353 

Тушницький А. Р. 8496 

Тушницький О. М. 9993 

Тюріна Т. Г. 9693 

Тютюнник Г. (11357, 

 11427) 

Тягур В. М. 9120 

Тян О. В. 9876 

У Цунь 11206 

Уварова С. Г. 9140 

Угляр Т. Ю. 10194 

Ударцов Ю. В. 8798 

Удовенко Н. С. 10314 

Удовик І. М. 7792 

Ульянов К. Є. 8320 

Ульянов О. В. 9912 

Уманський Д. О. 8697 

Уманців Ю. М. 8261 

Урікова О. М. 10985 

Урсуленко О. В. 8321 

Усатий О. П. 10378 

Усенко П. С. 11505 

Усенко С. М. 10722 

Усинський Р. С. 9805 

Устенко А. О. 10923 

Устенко М. О. 10986 

Устяк Н. В. 10633 

Устянська О. В. 9806 

Утєєва А. А. 8100 

Утюж І. Г. 8111 

Ущапівська О. М. 11172 

Фадєєва І. Г. 10924 

Файчук О. Л. 9419 

Фалалеєв А. П. 10606 

Фалецька Г. І. 10855 

Фальфушинська Г. І. 9782 

Фартушна А. М. 10195 

Фатєєва К. В. 9121 

Фатьянова І. В. 11304 

Фаулз Дж. (11388) 

Фафула Р. В. 9807 

Федець А. Б. 10249 

Федій О. А. 9198 

Федірко Ж. В. 9420 

Федоренко М. І. 8497 

Федорець А. В. 8101 

Федорика Р. Я. 10196 

Федорів Р. (11437) 

Федоров А. В. 7868 

Федоров А. П. 9421 

Федоров Д. Ф. 10583 

Федорова Т. М. 7838 

Федорусь Ю. В. 10683 

Федорчак Т. П. 8208 

Федорченко В. В. 9043 

Федорченко Т. Є. 9172 

Федорюк А. Л. 8238 

Федосов С. А. 9636 

Федосова Л. О. 10283 

Федотова І. Ф. 10295 

Федотова С. Ю. 10987 

Федотова Ю. В. 8415 

Федун Л. М. 9199 

Федунь М. Р. 11429 

Федчик Ю. Ю. 8204 

Федчишин О. М. 9200 

Федько В. В. 10077 

Федьков Д. Л. 10250 

Фененко П. О. 8498 

Фесенко І. А. 10815 

Фесенко Н. В. 8572 

Фесенко О. В. 10078 

Фесянов П. О. 9044 

Фещак Н. М. 11207 

Фищук І. М. 8633 

Фігун Н. В. 7937 

Фігурка Н. В. 9713 

Фігурська Л. В. 9422, 

 10787 

Філатов А. А. 9736 

Філатова В. О. 11421 

Філатьєв М. В. 10563 

Філатьєва Т. В. 9423 

Філипенко Є. С. 8875 

Філінюк А. Г. 11540 

Філіп С. С. 10121 

Філіпенко Л. В. 11532 

Філіппов О. В. 8262 

Філіппова Н. В. 11334 

Філіппова О. В. 11086 

Філоненко С. О. 11430 

Фільваркова А. В. 11595 

Фірсова С. М. 7938 

Фісун К. А. 8371 

Фіцджеральд П. (11384) 

Фіщук Ю. С. 8029 

Фоер Дж. (11381) 

Фоломєєв М. А. 8205 

Фоменко А. В. 10988 

Фоменко Д. В. 9045 

Фомич Г. М. 10079 

Фоміна І. Л. 9424 

Фоміна К. О. 9865 

Фоміна С. П. 10222 

Фонта Н. Г. 7839 

Форманюк В. В. 8698 

Фостащенко О. М. 10584 

Франко І. (11351) 

Фрасинюк О. Р. 9425 

Фризюк М. А. 9942 

Фролов А. Ю. 9046 

Фролов О. О. 8799 

Фролова В. Ю. 10989 
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Фролова І.-Х. Р. 9047 

Фтомин Н. Є. 9606 

Фугело П. М. 8573 

Фурдичко А. О. 9467 

Фурдичко Л. О. 9913 

Фурман В. В. 8102 

Фурс Т. В. 11067 

Фурса О. О. 11087 

Футько Х. В. 10197 

Фучко О. Л. 10213 

Хаджиоглова О. Г. 11273 

Хаєцька А. О. 11464 

Хаірова Е. А. 8322 

Хайнекер Х. П. Ф. 8717 

Хайрулін А. Р. 9994 

Халамейда Д. Д. 10441 

Халіменко Ю. М. 10908 

Халін С. Ф. 10760 

Халло В. Ф. 8499 

Халло О. Є. 9877 

Харик Н. В. 9943 

Харкянен О. В. 7793 

Харламова А. В. 9498 

Харламова О. В. 9499 

Харлампіді Д. Х. 10466 

Харченко Л. В. 8211 

Харченко Т. М. 10671 

Харькова Є. Д. 9169 

Хащук А. В. 10251 

Хватова М. А. 10788 

Хвильовий М. (11442) 

Хельберг У. І. 8239 

Хижняк Є. С. 8859 

Хижняк О. В. 9426 

Хименко О. А. 8950 

Хімченко С. В. 8884 

Хірна Т. В. 9819 

Хмеловський Т. Г. 8323 

Хмель А. О. 11533 

Хмєлєвська О. М. 9926 

Хміль Н. В. 8574 

Ходаніцький В. К. 9843 

Ходаріна К. В. 10634 

Хожило М. Е. 10518 

Холод О. І. 10425 

Холоднюк З. В. 9048 

Холодов А. П. 10635 

Холявік О. В. 10536 

Хома Н. М. 8193 

Хоменко А. І. 10990 

Хоменко І. А. 7961 

Хоменко М. М. 8885 

Хомутовська Я. М. 7939 

Хомяк Ю. В. 10374 

Хоптяр А. О. 11465 

Хорошилов О. М. 10485 

Хорсун І. А. 10723 

Хоружий Ю. С. 8354 

Хотюн Л. В. 7970 

Хохлова Р. А. 10830 

Хохлова Ю. А. 10507 

Храмова- 

Баранова О. Л. 7951 

Хрипун О. О. 8876 

Христенко В. А. 9049 

Христіанінова Р. О. 11341 

Ху Діхуа 9427 

Ху Пін 11208 

Худенко О. М. 9428 

Худоба В. В. 11492 

Худолій А. О. 8226 

Цадо Г. В. 8416 

Цапро Г. Ю. 11305 

Цар Г. В. 7940 

Царьова І. В. 11366 

Цвєтаєва О. В. 7971 

Цебрій І. В. 9074 

Цевелев С. Л. 10270 

Церенюк О. М. 10775 

Цзя Шиї 11209 

Циганик М. І. 9468 

Циганюк Н. Є. 7941 

Ципкун В. А. 10355 

Цікавий С. А. 11466 

Цісарук В. Ю. 9429 

Цубер В. Ю. 10198 

Цувіна Т. А. 8932 

Цуркан В. В. 7794 

Цьвок В. І. 9050 

Цюй Сяоюй 9430 

Цюкало Ю. В. 8886 

Цюпа О. П. 8500 

Цюрупа Д. М. 10271 

Цяпа В. Б. 10519 

Чабан О. М. 8901 

Чабанюк О. А. 10909 

Чайка І. А. 9431 

Чала Н. Д. 8991 

Чапланова О. Б. 7812 

Чаплюк О. І. 8699 

Чаркіна Т. Ю. 10856 

Чебан Ю. Ю. 10672 

Чебаненко О. А. 9724 

Чеберяко О. В. 11541 

Чейлях Я. О. 10508 

Чекайло М. В. 9658 

Чеканович О. М. 10585 

Челпанова М. М. 7942 

Чемеринський М. С. 11011 

Чемерис О. М. 10252 

Чен Дін 9432 

Чепенко Т. Є. 7795 

Чепурняк Т. О. 11467 

Червенко О. Б. 9469 

Червінська Н. Р. 10375 

Черв'якова Л. М. 10740 

Черевко І. Г. 10017 

Черемшина М. (11450) 

Череповська Т. В. 11306 

Череповський К. П. 8700 

Черкас Б. О. 8240 

Черкасенко С. (11447) 

Черкез Р. Г. 10397 

Чернеженко О. М. 8800 

Черненко К. В. 11138 

Черненко Л. М. 10107 

Черненко М. В. 7813 

Черненко Н. П. 9914 

Чернецька О. В. 8663 

Черниченко М. І. 10772 

Черничко Т. В. 8515 

Черниш Н. В. 9201 

Чернишов Д. О. 9125 

Чернишова Є. Р. 9257 

Черній Т. В. 10259 

Чернікова О. І. 11307 

Чернова М. Л. 7840 

Чернопищук Я. В. 8801 

Чернуха А. А. 9944 

Чернюк Н. В. 10084 

Чернюк С. В. 10080 

Чернявська І. В. 10199 

Чернявський В. В. 11596 

Чернявський О. О. 10789 
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Черняєва А. Н. 10991 

Черняк О. І. 7869 

Черчата Л. М. 9433 

Четверик В. М. 8355 

Четверик Г. Г. 8222 

Чехова Н. С. 11041 

Чечель О. В. 10636 

Чечельницький В. Я. 10445 

Чжен Цзінь 11210 

Чигир О. М. 8179 

Чигирик І. І. 11597 

Чигур Л. Я. 11109 

Чижиков І. О. 10684 

Чижишин О. І. 10910 

Чижов О. В. 8501 

Чир Н. В. 11493 

Чирков Ю. Е. 10228 

Чичкарьов Є. А. 11057 

Чичук В. М. 9141 

Чін Ф. (11393) 

Чопко Н. С. 8605 

Чопко Х. І. 8976 

Чорна Н. Ю. 8575 

Чорна О. А. 8356, 9434 

Чорна О. О. 11274 

Чорна Ю. А. 10081 

Чорний В. В. 8606 

Чорний Є. В. 8042 

Чорноіваненко К. О. 11068 

Чорнописька В. З. 11598 

Чорноус Ю. М. 8807 

Чубко С. П. 10302 

Чулаєвська М. Є. 9051 

Чулак О. Л. 10200 

Чулак- 

Колотіліна Ю. Л. 10201 

Чумак М. Є. 9435 

Чумак Н. М. 9758 

Чупир О. М. 10566 

Чуприна Ю. А. 11139 

Чупріна М. О. 8417 

Чупріна Н. М. 11211 

Чухненко П. С. 9725 

Чухрай З. Б. 9436 

Чушак- 

Голобородько А. М. 7943 

Шаблій О. А. 11260 

Шабовта М. Ю. 10426 

Шавардова О. Ю. 8188 

Шажко Я. В. 10564 

Шайда О. О. 10202 

Шайхед О. В. 11140 

Шакало І. М. 10018 

Шалгунова С. А. 8808 

Шалевська О. Ю. 8357 

Шаленна Н. М. 8241 

Шалімова Н. С. 10865 

Шалоха Н. В. 9058 

Шамардін В. М. 11222 

Шамрай І. В. 10108 

Шандрук С. І. 9258 

Шапірко П. М. 8860 

Шаповал Д. М. 10356 

Шаповал О. В. 11218 

Шаповалова О. А. 8861 

Шапорда В. А. 11599 

Шапошник Л. А. 10019 

Шапран Є. М. 10607 

Шара С. О. 9437 

Шарко О. Р. 10992 

Шаталов М. М. 9745 

Шатілова О. С. 11367 

Шатохіна Т. В. 10229 

Шафранова К. В. 8576 

Шафранська Н. В. 9746 

Шафранський А. В. 8634 

Шахова О. О. 10109 

Шахрайчук І. А. 11600 

Шацька Н. М. 9438 

Швай Р.-М. І. 9173 

Швайка І. А. 9759 

Швалюк Т. М. 9215 

Швачич Г. Г. 7768 

Швед А. В. 7809 

Шведова Г. Л. 8862 

Шведова Л. Є. 7796 

Швейкін О. Л. 11002 

Швець Н. А. 9439 

Шевелюк О. О. 8418 

Шевченко А. Р. 8242 

Шевченко В. В. 10303 

Шевченко В. С. 7944 

Шевченко Е. Ю. 8435 

Шевченко Л. Я. 10911 

Шевченко М. Я. 9631 

Шевченко Н. О. 8358 

Шевченко О. В. 7972 

Шевченко О. М. 8103, 

 11377 

Шевченко С. М. 9637 

Шевченко Т. Г. (11431, 

 11594) 

Шевчук В. В. 10685 

Шевчук Г. В. 8802 

Шевчук З. М. 8104 

Шевчук Л. Д. 9440 

Шевчук Л. М. 10761 

Шевчук Н. А. 9878 

Шевчук О. А. 7797 

Шевчук О. М. 9142, 10744 

Шевчук Ю. В. 10637 

Шейдик К. А. 10724 

Шейко І. А. 10993 

Шейкха Ніссрат  

Сабір 10912 

Шейченко В. О. 10674 

Шекспір В. (11392, 11438) 

Шелер М. (8118) 

Шелехов Є. О. 8030 

Шелудченко В. В. 10686 

Шемтоуб Согол 11162 

Шемяков О. Д. 8333 

Шепилєва Н. В. 10203 

Шептицький К. (11598) 

Шеремета Я. М. 11153 

Шерстюк Н. П. 9763 

Шерстюк О. В. 10816 

Шерстюк С. О. 10322 

Шершун М. Х. 8263 

Шестакова Т. С. 10110 

Шестерняк М. М. 10913 

Шестопал О. Г. 11406 

Шестопалова К. М. 8105 

Шийка С. В. 11368 

Шийко В. І. 10994 

Шикова Л. В. 7945 

Шиленко О. А. 11308 

Шилепницький П. І. 8424 

Шиліна Н. В. 9202 

Шиллер Ф. (11399) 

Шило А. І. 8863 

Шило К. М. 8359 

Шинкарук В. (8005) 

Шинкарчук Н. В. 9672 
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Шипіна С. Б. 10914 

Ширшова В. М. 10357 

Ширяєва Н. В. 9673 

Шишкіна О. О. 9737 

Шиянова І. М. 11275 

Ші Лін 9915 

Шібель В. М. 8246 

Шкаєва Т. І. 8502 

Шкатула Ю. В. 10003 

Шкелебей В. А. 8864 

Шкінь О. М. 8324 

Шкіцька І. Ю. 11342 

Шкодіна О. С. 10995 

Школьна Т. С. 11212 

Школьник В. В. 10029 

Шлапак М. Ю. 8325 

Шлапак О. А. 7946 

Шльончак І. А. 10638 

Шлюсар О. І. 9689 

Шман С. Ю. 9052 

Шмельов В. М. 10537 

Шмельова Т. Ф. 10837 

Шнюкова К. Є. 9740 

Шовкопляс А. Ш. 7947 

Шолох Д. О. 10427 

Шостка Н. В. 9607 

Шотік Т. М. 8326 

Шофолов Д. Л. 9441 

Шпак С. Г. 8106 

Шпакович О. М. 8702 

Шпара В. І. 11163 

Шперун Х. В. 8718 

Шпиг Н. О. 9442 

Шпирка О. М. 10741 

Шпиталевська Г. Р. 9170 

Штаєр О. М. 8503 

Штанько В. Л. 9927 

Штанюк О. М. 11394 

Штельма Н. О. 10996 

Штеплюк І. І. 9674 

Штефан А. С. 8933 

Штимак І. В. 10673 

Штука І. А. 8189 

Штул І. А. 10358 

Шуба В. В. 9122 

Шугуров О. О. 9889 

Шукатка О. В. 9443 

Шуліко А. О. 10915 

Шуллє Ю. А. 10428 

Шуляк В. І. 9945 

Шулятнікова Т. В. 10272 

Шумейко О. В. 11309 

Шуміліна О. А. 11173 

Шумілов Г. В. 10520 

Шуневич О. Б. 7870 

Шурда К. Е. 8264 

Шурпяк С. О. 10359 

Шутов Є. Ю. 9879 

Шутько Т. П. 9230 

Щадько А. О. 10253 

Щаслива Н. С. 11335 

Щегель Г. О. 9675 

Щепова Д. Р. 9444 

Щерба Л. Р. 8902 

Щерба М. А. 10429 

Щербак Т. І. 8107 

Щербаков С. С. 10204 

Щербакова К. В. 7948 

Щербакова Н. О. 8327 

Щербаковська К. О. 8865 

Щербань Л. В. 9676 

Щербатюк В. Б. 10465 

Щербатюк В. Л. 11110 

Щербатюк В. М. 11498 

Щербина Л. Ф. 8043 

Щербина С. М. 11310 

Щербіна А. М. 9542 

Щербовських С. В. 9543 

Щербюк Н. Ю. 8951 

Щикота Р. А. 10254 

Щирська О. В. 10916 

Щудло С. А. 8137 

Щур Р. І. 8504 

Юлдашев О. О. 8803 

Юм Д. (8112) 

Юнакова Н. М. 10205 

Юндіна О. В. 11276 

Юпіков О. О. 10461 

Юревич І. В. 8934 

Юрін О. І. 11141 

Юрків Н. Я. 8516 

Юрлова Л. В. 10219 

Юрова Т. М. 11168 

Юрченко О. А. 11259 

Юрченко О. В. 11506 

Юрченко О. О. 10294 

Юрченко Ю. Ю. 8607 

Юрчишин Л. Д. 9726 

Юрчишин О. М. 9916 

Юхимчук М. С. 9571 

Юшкова С. О. 11325 

Яблочнікова І. О. 9445 

Яворницький І. Д. (11543) 

Яворська Н. І. 8108 

Яворська Н. М. 10431 

Яворська О. В. 8109 

Яворський А. І. 11494 

Ядранський Д. М. 8265 

Якименко Н. В. 8517 

Якименко О. Ю. 8110 

Якимець Н. Р. 8116 

Якимечко Я. Я. 10553 

Якиміва О. О. 9231 

Якимов О. М. 9545 

Яковенко Є. О. 8804 

Яковенко М. Л. 7989 

Яковлєва А. О. 8577 

Якубова І. І. 10122 

Якубовська О. М. 9880 

Якуніна А. О. 11601 

Ямаш Ю. В. 11169 

Ямкова І. М. 8805 

Ямшанов І. С. 7871 

Яненко І. В. 11277 

Яненко О. А. 9446 

Яненкова І. Г. 8518 

Янович І. В. 11088 

Янчарська Л. В. 9447 

Янченко О. Б. 11069 

Янюта С. М. 10360 

Яременко М. О. 7949, 

 11142 

Яремик Х. Я. 7950 

Яремович П. П. 8664 

Яремчук О. С. 10794 

Ярмола Н. А. 9216 

Ярова Л. В. 11143 

Ярош О. Б. 8182 

Ярощук Р. А. 10650 

Ярцева М. О. 10111 

Ясенова І. Б. 8505 

Ясинський С. П. 10474 

Яскевіч Ю. В. 11278 

Ястреб Т. О. 9844 
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Яценко А. П. 9500 

Яцечко С. В. 11534 

Яцишена Г. А. 8031 

Яцишин Р. М. 9143 

Яцко М. В. 10917 

Яцков А. В. 8419 

Ячменьов Є. Ф. 9448 

Яшанов М. С. 9449 

Ященко Д. М. 10639 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австрія 

 мистецтвознавство 11195, 11202 

 пед. науки 9134, 9332 

Автономна Республіка Крим 

 архітектура 11152, 11160 

 біол. науки 9836 

 геогр. науки 10687 

 екон. науки 7921, 8322,  

  8389, 8599 

 іст. науки 11472, 11527, 11582 

 культурологія 11504 

 мед. науки 10285 

 мистецтвознавство 11164 

 пед. науки 9075 

 с.-г. науки 9769, 10765-66 

 соц. комунікації 7965, 7967 

 техн. науки 10725 

 філол. науки 9455 

 юрид. науки 8681 

Англія 

 іст. науки 11520 

 юрид. науки 8898 

Аргентина 

 іст. науки 9057 

Африка 

 політ. науки 8196 

Білорусь 

 іст. науки 11516, 11563 

 політ. науки 8232 

Велика Британія 

 іст. науки 9057, 11507, 

  11509-10, 11519 

 пед. науки 9102, 9426, 9434 

 філол. науки 9452 

Візантія 

 іст. науки 11515 

Вінницька обл. 

 геогр. науки 9485 

 іст. науки 9454 

Волинська обл. 

 біол. науки 9774, 9825, 10649 
 геогр. науки 11483, 11486, 11493 
 іст. науки 11562, 11577 

Галичина 
 філол. науки 9458 
Гологоро-Кременецький кряж 
 геогр. науки 11485 
Греція 
 юрид. науки 8715 
Дніпровсько-Донецька западина 
 геол. науки 9751 
Дніпропетровськ 
 біол. науки 9838 
Дніпропетровська обл. 
 іст. науки 11558, 11600 
 мистецтвознавство 11189 
 техн. науки 11134 
Донбас 
 вет. науки 10810 
 іст. науки 11547, 11560, 
  11565-66, 11578, 11590, 11592 
 мистецтвознавство 11172 
Донецька обл. 
 екон. науки 8377 
 філол. науки 11271 
Європа 
 біол. науки 9848 
 екон. науки 8659 
 іст. науки 11533 
 пед. науки 9074 
 політ. науки 8231 
 філософ. науки 8024 
Європейський Союз 
 держ. упр. 9047 
 екон. науки 8454, 8639,  
  8644, 8663 
 іст. науки 11522 
 політ. науки 8142, 8200, 8239 
 юрид. науки 8703, 8717 
Єгипет 
 техн. науки 8334 
Житомир 
 техн. науки 10595 

Житомирська обл. 

 біол. науки 9772 

 іст. науки 11550 

 мистецтвознавство 11216 



   

 
525 

Закарпатська обл. 
 мед. науки 10287 
 пед. науки 9090, 9108 
Запорізька обл. 
 фармац. науки 9960 
 філол. науки 9469 
Західна Європа 
 іст. науки 11525 
Західна Україна 
 архітектура 11161 
 біол. науки 10688 
 геогр. науки 9764, 10694, 
  11482, 11492 
 геол. науки 9762 
 іст. науки 9465 
 пед. науки 9087 
 політ. науки 8204, 11574 
 с.-г. науки 10697, 10718 
 техн. науки 9473 
 фармац. науки 9987 
Західне Поділля 
 біол. науки 9849, 9853 
 мистецтвознавство 11165 
Західне Полісся 
 с.-г. науки 10646 
 техн. науки 9473 
Західне Приазов'я 
 геол. науки 9759 
Західний Лісостеп України 
 біол. науки 10692 
 с.-г. науки 10718, 10759, 
  10767, 10769 
Ізраїль 
 іст. наук 11511 
 політ. науки 8246 
Ірак 
 іст. науки 11507 
Іран 
 архітектура 11155, 11162 
 іст. науки 11507 
Ірландія 
 іст. науки 11528 
Іспанія 
 іст. науки 11533 
 мистецтвознавство 11148, 11196 
 пед. науки 9130 
 політ. науки 8183 
Італія 
 соц. комунікації 8172 

Канада 

 пед. науки 9078, 9132 

Карпатський регіон 

 техн. науки 9470, 9472 

 фіз. виховання 11251 

Київ 

 геол. науки 9766 

 іст. науки 8129, 11584, 11597 

 мистецтвознавство 11149, 

  11166, 11188 

 соц. комунікації 7964 

 філософ. науки 8028 

Київська обл. 

 біол. науки 9841 

 іст. науки 8153, 11506 

 пед. науки 9147 

 с.-г. науки 10640 

Киргизька Республіка 

 держ. упр. 8980 

Китай 

 екон. науки 8497 

 мистецтвознавство 11177, 11208-09 

 пед. науки 9361, 9365, 9382, 9432 

Кіровоградська обл. 

 біол. науки 9822-23, 9942 

 іст. науки 9457 

Країни Близького Сходу 

 політ. науки 8197 

Країни Європ. Союзу 

 держ. упр. 8984 

Криворізько-Кременчуцький  

залізоруд. басейн 

 геол. науки 9763 

Лівобережна Україна 

 біол. науки 9826 

 іст. науки 11471, 11579 

 пед. науки 9097 

 соц. комунікації 10826 

Лівобережний Лісостеп України 

 с.-г. науки 10690, 10739, 

  10741, 10743, 10760 

Лісостеп України 

 с.-г. науки 10698, 10729, 

  10734, 10746-47, 10750 

Луганська обл. 

 геол. науки 9761 

 мед. науки 10323 

 мистецтвознавство 11215 
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Львів 

 мистецтвознавство 11146, 11203 

 с.-г. науки 10647 

Львівська обл. 

 геогр. науки 11484, 11489 

 с.-г. науки 10644 

Німеччина 

 іст. науки 11514, 11518, 

  11521, 11596 

 мистецтвознавство 11202 

 пед. науки 9066, 9086, 9093, 

  9103, 9120, 9300, 9394 

 філол. науки 11315, 11323 

 юрид. науки 8898 

Одеська обл. 

 екон. науки 8419 

 іст. науки 11591, 11593 

Палестина 

 політ. науки 8246 

Передкарпатський прогин 

 геол. науки 9762 

Передкарпаття 

 біол. науки 10688 

 с.-г. науки 10754 

Південна Україна 

 біол. науки 9768 

 іст. науки 11474, 11536, 11557, 

  11581, 11588, 11596, 11599 

 пед. науки 9110, 9128 

 с.-г. науки 10730-31, 10733, 10742, 

  10748, 10753, 10756, 10772 

Південний Степ України 

 с.-г. науки 10732 

Південно-Східна Азія 8641 

 екон. науки 10732 

Північна Буковина 

 геогр. науки 11491 

Північне Приазов'я 

 філол. науки 9469 

Північний Степ України 

 с.-г. науки 10699, 10706, 10771 

Північно-Західне Приазов'я 

 біол. науки 9852 

Північно-Західне Причорномор'я 

 біол. науки 10294 

 геогр. науки 9747 

Північно-Східна Африка 

 політ. науки 8240 

Північно-Східна Україна 

 біол. науки 9860 

Поділля 

 біол. науки 9821, 9878 

 іст. науки 11589 

Подільські Товтри 

 геогр. науки 11481 

Полісся 

 геогр. науки 9743 

 іст. науки 9451 

 с.-г. науки 9486, 10641, 10691, 

  10695, 10707, 10710, 

  10736, 10752, 10781 

Полтавська обл. 

 іст. науки 11521 

Польща 

 іст. науки 11499, 11514, 

  11529, 11534 

 пед. науки 9076, 9141, 9148, 

  9209, 9237, 9273 

 юрид. науки 8691, 8707 

Правобережна Україна 

 геогр. науки 9750 

 іст. науки 11540, 11570 

 с.-г. науки 10693 

Правобережне Полісся 

 філол. науки 9464 

Правобережний Лісостеп України 

 с.-г. науки 10712-13, 10717, 

  10737, 10745, 10768 

Приазовський мегаблок 

 геол. науки 9745 

Придніпров'я 

 мистецтвознавство 9463 

Прикарпаття 

 геогр. науки 9764 

Рівненська обл. 

 філол. науки 11368 

Російська імперія 

 іст. науки 11513, 11532 

Росія 

 держ. упр. 9030 

 іст. науки 8128, 8236, 10840, 

  11499, 11524, 11587 

 пед. науки 9363, 9439 

 політ. науки 8181, 8223, 8232 

 філософ. науки 8127 

 юрид. науки 8898 



   

 
527 

Румунія 

 іст. науки 11596 

Санкт-Петербург, м., Росія 

 мистецтвознавство 11199 

Сербія 

 іст. науки 11531 

Слобожанщина 

 іст. науки 9459 

 мистецтвознавство 11201 

 філол. науки 11366 

СРСР 

 іст. науки 11511-12 

 юрид. науки 8836 

Степ України 

 вет. науки 10785 

 с.-г. науки 10696 

Східна Європа 

 політ. науки 8225 

Східна Україна 

 біол. науки 9854, 9856, 9859 

Східний Лісостеп України 

 с.-г. науки 10758 

США 

 іст. науки 11511, 11519, 

  11525, 11530 

 пед. науки 9081, 9098, 9155, 

  9258, 9397 

 політ. науки 8183, 8226,  

  8228, 8237 

 соц. комунікації 7971 

 філол. науки 11304, 11381, 

  11383, 11393, 11468 

 юрид. науки 8898 

Тернопільська обл. 

 біол. науки 9835 

 геогр. науки 11487 

 іст. науки 11552 

 мистецтвознавство 11176 

 філол. науки 11360 

Туреччина 

 політ. науки 8241 

Туркменістан 

 екон. науки 8439 

Угорщина 

 іст. науки 11586 

Україна 

 біол. науки 9828, 9832, 9837, 

  9839, 9847, 9855, 9857, 10735 

 геогр. науки 9757, 11475, 

  11477-78, 11490 

 геол. науки 9740, 9745, 9760 

 держ. упр. 8977-78, 8982-83, 

  8987-91, 8994-98, 9000-02, 

  9004-06, 9008, 9010-11,  

  9013, 9015, 9018, 9022, 

  9029, 9031, 9034-36, 

  9040, 9042-44, 9046-47, 9051 

 екон. науки 7899, 7902, 7941, 

  8143, 8159, 8252, 8254, 8263, 

  8266, 8273, 8276, 8298-99, 8302, 

   8304, 8323-25, 8330-31, 8336, 

  8346, 8349, 8352, 8354, 8359-60, 

  8366, 8370, 8373, 8376, 8378, 

  8381, 8386-87, 8393, 8406, 8408, 

  8413, 8415-16, 8423-24, 8436, 

  8438, 8441-42, 8444, 8448, 8450, 

  8452, 8456, 8458-59, 8461-62, 

  8466-68, 8471-72, 8477, 8479,  

  8485-86, 8488, 8491, 8493-94,  

  8496, 8499, 8500-01, 8514, 8516-17, 

  8541, 8567, 8578-98, 8600-05, 

  8607, 8613, 8615, 8617-18,  

  8637, 8641, 8643, 8646, 8648,  

  8656-57, 8662, 8664, 8979, 8981,  

  9024, 9041, 9060, 9063, 9065, 9370, 

  9383, 10566, 10648, 10652, 10832, 

  10836, 10848, 10865, 10887, 10896, 

  10905, 10926, 10948, 10974 

 іст. науки 7775, 7951, 8128, 8168, 

  8236, 9053, 9055, 9456, 9466,  

  10633, 11007, 11026, 11473,  

  11496-99, 11500-01, 11516-17,  

  11523, 11535, 11537-39, 11542-44,  

  11546, 11549, 11553-54, 11556,  

  11559, 11561, 11563-64, 11567-69,  

  11572-73, 11579-80, 11585-87,  

  11589, 11594-95, 11598, 11601 

 культурологія 7763-64, 8130, 

  9052, 9467, 10827, 11144, 11214 

 мед. науки 9918, 9927, 9930, 10178 

 мистецтвознавство 11145, 11168, 

  11171, 11175, 11181, 11183, 

  11185, 11190-91, 11205, 

  11207-08, 11212 

 пед. науки 9026, 9054, 9058, 

  9071, 9073, 9082-83, 9092, 
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  9095, 9104, 9107, 9113, 9119,  

  9123, 9133, 9136, 9139, 9142-43,  

  9171, 9206, 9281, 9315, 9331,  

  9333, 9365, 9367, 9382, 9432 

 політ. науки 8142, 8182, 8186, 

  8191, 8195, 8199, 8200, 8211,  

  8213-22, 8225, 8227, 8231-32,  

  8243-44, 11571 

 психол. науки 8067, 8069, 8156 

 с.-г. науки 10653, 10761, 

  10777, 10779 

 соц. комунікації 7952-54, 7958,  

  7960, 7963, 7966, 

  7969-72, 10825 

 соціол. науки 8133, 8135-36,  

  8140, 8148, 8151, 

  8155, 8166, 8169 

 техн. науки 7826, 8334, 9475 

 фармац. науки 9956, 9965, 9975 

 фіз. виховання та спорт 11229, 11257 

 філол. науки 9450, 9452, 11356 

 філософ. науки 7973, 7976, 7992, 

  7997, 8000, 8005, 8015,  

  8021, 8115, 8127, 8164,  

  8212, 9067, 11495 

 юрид. науки 8234, 8666, 8668, 

  8672, 8676, 8679, 8682, 8687, 

  8691, 8694-95, 8700, 8707, 8712, 

  8714, 8719-31, 8734-36, 8740-41, 

  8743-46, 8748, 8750-51, 8754-56,  

  8758-62, 8766-67, 8769-72,  

  8774-79, 8781-84, 8786-92, 8794,  

  8796, 8798-99, 8801, 8803-06, 8811,  

  8814-15, 8818, 8821, 8823, 8830-31,  

  8833, 8836-39, 8842-44, 8846-47,  

  8853, 8856-58, 8863, 8866, 8870,  

  8872-73, 8877-79, 8881, 8883-84,  

  8887-88, 8890, 8897-98, 8900-02,  

  8904-06, 8908-11, 8914, 8916, 8918,  

  8920, 8926, 8930, 8934, 8936, 8939,  

  8941-42, 8944, 8946-53, 8955-65,  

  8968-73, 8975-76, 9009, 9016,  

  9021, 9037 

Український щит 

 геол. науки 9739 

Українські Карпати 

 біол. науки 9492 

 

УРСР 

 іст. науки 11545, 11548, 

  11551, 11555, 11576 

УСРР 

 іст. науки 11541 

 пед. науки 9410 

Фінляндія 

 пед. науки 9267 

Франція 

 іст. науки 11496 

 пед. науки 9126, 9131 

Харків 

 екон. науки 8358 

 іст. науки 11583 

Харківська обл. 

 біол. науки 9860 

 геогр. науки 11488 

 іст. науки 11575 

 мистецтвознавство 11167 

Херсонська обл. 

 геогр. науки 11480 

 іст. науки 11503 

Центральна Азія 

 політ. науки 8224 

Центральна Україна 

 пед. науки 9112 

Центральний Лісостеп України 

 с.-г. науки 9771 

Центрально-Східна Європа 

 екон. науки 8637 

Черкаська обл. 

 біол. науки 9483 

 екон. науки 10954 

 мистецтвознавство 11194 

Чернівецька обл. 

 геогр. науки 9767 

 с.-г. науки 9494 

Чехословаччина 

 іст. науки 11522, 11526 

 політ. науки 8208 

Чорноморський регіон 

 політ. науки 8237 

Швейцарія 

 пед. науки 9321 

 юрид. науки 8800 

Швеція 

 політ. науки 8242 

 соц. комунікації 7968 
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